
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทเยอ
อําเภอ ไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,689,220 บาท

งบบุคลากร รวม 6,884,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล /รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2 อัตรา
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2554)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของ นายก/รองนายก         
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1 อัตรา 
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2554)         

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก/รองนายก          
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1 อัตรา 
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน    2 อัตรา 
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2554)          

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล         
 จํานวน  1 อัตรา 
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2554)           
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,972,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ เลขานุการสภาฯและสมาชิกสภาฯ แยกเป็น                                   
  
-ประธานสภาฯ จํานวน           1 อัตรา 
-รองประธานสภาฯ จํานวน     1 อัตรา 
-สมาชิกสภาฯ จํานวน    19 อัตรา 
-เลขานุการสภาฯ จํานวน        1 อัตรา 
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ พ.ศ. 2554)                  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,226,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,524,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลรวมเงินปรับปรุงเงินเดือน ใน
สังกัดสํานักงานปลัด จํานวน 8 อัตรา               
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน         1 อัตรา 
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
-หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน    1 อัตรา 
-นิติกร จํานวน             1 อัตรา
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน  1 อัตรา 
-นักจัดการงานทั่วไป จํานวน    1 อัตรา 
-นักพัฒนาชุมชน จํานวน    1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน    1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558)              

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานสาวนตําบล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ หรือเงินที่ให้ได้รับตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตําบลตามที่มีสิทธิรับ
เงินเพิ่มต่างๆ                 
(เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของ                 
องค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2))                 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิรับเงิน
ประจําตําแหน่ง               
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน   1 อัตรา 
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน     1 อัตรา 
-หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน      1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6))   
            

วันที่พิมพ์ : 21/6/2562  10:46:57 หน้า : 2/33



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,443,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดตามสัญญา
จ้าง จํานวน  10 อัตรา แยกเป็น             
-ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ภารกิจ) จํานวน            1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน           2 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) จํานวน   1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ภารกิจ) จํานวน  1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ภารกิจ) จํานวน   1 อัตรา 
-พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) จํานวน     1 อัตรา 
-นักการภารโรง (ทั่วไป) จํานวน            1 อัตรา 
-คนงานทั่วไป (ทั่วไป) จํานวน           1 อัตรา 
-ยาม (ทั่วไป) จํานวน                1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558)             

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม เช่น เงินค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ                  
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน   1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน  1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จํานวน  1 อัตรา 
-พนักงานขับรถยนต์ จํานวน    1 อัตรา 
-นักการภารโรง จํานวน           1 อัตรา 
-คนงานทั่วไป จํานวน        1 อัตรา 
-ยาม จํานวน               1 อัตรา  
(เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของ                 
องค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2))                 

     

งบดําเนินงาน รวม 1,710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งให้ดําเนินการคัดเลือก/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ (เช่น เป็นไป
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ
. 2557, หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย. 2561
, ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6))               
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ                  
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ           
       
หนังสือ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559)                 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้าน                
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ                 

หนังสือ มท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559)                 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัด
ที่มีสิทธิเบิกรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 และหนังสือ มท 0809.3/ว4522  
               
ลว 9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน)                

ค่าใช้สอย รวม 825,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้าง
เหมาบุคคล                  
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สําหรับพิธีการที่สําคัญของทาง
ราชการ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ฯลฯ                  
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                  

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการพัฒนา
บุคลากร ที่ส่วนราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัด ฯลฯ                 
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท
1) ค่ารับรอง                              จํานวน         5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องในการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ                  
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                  
2) ค่าเลี้ยงรับรอง        จํานวน         30,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ หมายรวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                  
(เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว2381 ลว 28 ก.ค. 2548 และ มท
. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย. 2561)                  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น สําหรับอัตราค่าใช้จ่าย
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และค่าใช้จ่ายที่จําเป็น
อื่นๆ ฯลฯ                 
(เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว3675 ลว 6 ก.ค. 2561)                 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 1)                   
 

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
               
หรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลผู้มีสิทธิฯ ฯลฯ                
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)                

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ            
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)           

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ          
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)         
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ
ฟ้า สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่ แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)            

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก  นํ้าดื่มบริการประชาชน ฯลฯ             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)            

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน นํ้ามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ               
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)             

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันจาระบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)            

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท ตลับหมึก แผ่นดิสก์  ฯลฯ 
                
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ           
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)         

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานค่าเช่าหมายเลขรายเดือน             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)           
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคสื่อสารเช่น ค่าโทรเลขค่าธนาณัติ  ค่าดวง
ตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าส่งไปรษณีย์ และส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ ฯลฯ                  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น        
           
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร,  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์และอื่นๆ             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)           

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้ออ่อน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                   
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน                  
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย                  
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า                  
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี                  
4) พร้อมใบมีด                  
(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)                  
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 199 ลําดับที่ 17)                     

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการบริการประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน เช่น เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการ ฯลฯ                  
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษฯ พ.ศ. 2558)                 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 153 ลําดับที่ 22)                    
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งบเงินอุดหนุน รวม 54,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 54,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับใช้ในงานราชพิธี รัฐพิธี                 
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และ หนังสือ อ.ไพรบึง ที่ ศก 0918/ว575 ลงวันที่ 2 ก.ค
. 2561)                 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 3)                   
 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,480,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,841,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,841,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,271,880 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลรวมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ในสังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา แยกเป็น               
- เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง          จํานวน      1  อัตรา          - เงิน
เดือนนักวิชาการเงินและบัญชี     จํานวน      1  อัตรา               - เงิน
เดือนนักวิชาการพัสดุ                จํานวน      1  อัตรา              
- เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้     จํานวน     1  อัตรา  
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558)               

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิรับเงิน
ประจําตําแหน่ง                
 -  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน    1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6))

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 489,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดตามสัญญา
จ้าง จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น             
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ)    จํานวน   1 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)         จํานวน   1 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)                  จํานวน   1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558)             
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม เช่น เงินค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ                  
(เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของ                 
องค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2))                 

งบดําเนินงาน รวม 639,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 259,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งให้ดําเนินการคัดเลือก/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ                 
(เช่น เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นฯ                  
พ.ศ. 2557, หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561, ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน                 
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6))               
  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ                  
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ           
       
หนังสือ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559)                 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้าน                
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 และ หนังสือ                 
มท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น)                
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัด
ที่มีสิทธิเบิกรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 และหนังสือ มท 0809.3/ว4522  
               
ลว 9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน)                

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บุคคล ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด ฯลฯ                  
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                  
                  

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการพัฒนา
บุคลากร ที่ส่วนราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัด ฯลฯ               
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)              

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
1) ค่ารับรอง     จํานวน 5,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องในการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล                  
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ                  
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก  พนักงานจ้าง และบุคคลผู้มีสิทธิฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล               
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)              

วันที่พิมพ์ : 21/6/2562  10:46:57 หน้า : 10/33



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)             

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ           
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)          

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามัน
จาระบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)            

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท ตลับหมึก แผ่นดิสก์  ฯลฯ 
                
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
ของ อปพร. หรือบุคคลที่ช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกัน                 
และบรรเทาสาธารณภัย                  
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, ประกาศ ณ
 วันที่                  
12 ธ.ค. 2560 และระเบียบ คกก. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560)                 
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตามอํานาจ
หน้าที่                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และตามนโยบายรัฐบาล หรือกิจการอื่นใดที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ เช่น การฝึกอบรม การจัดตั้งจุดสกัดและบริการประชาชน เป็นต้น   
                
(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลว. 9 มี.ค. 2561)                 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 155 ลําดับที่ 2)                    

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลไพรบึง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจ                
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, ประกาศกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมฯ)                
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1)                   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอไพรบึง       
          
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และ หนังสือ อ.ไพรบึง ที่ ศก 0918/ว575 ลงวันที่ 2 ก.ค
. 2561)                 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 175 ลําดับที่ 8)                    

วันที่พิมพ์ : 21/6/2562  10:46:58 หน้า : 12/33



อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ                
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559)                
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 175 ลําดับที่ 9)                   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,649,780 บาท

งบบุคลากร รวม 918,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 918,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 717,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองการศึกษาฯ
จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น                  
-ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ         จํานวน  1 อัตรา 
-นักวิชาการศึกษา                        จํานวน  1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558)                 
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิรับเงิน
ประจําตําแหน่ง                              
-ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน    1 อัตรา      
    
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6))   
                           

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองการศึกษาฯ ตาม
สัญญาจ้าง   จํานวน  1 อัตรา                     
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน     1     อัตรา    
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558)                   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม เช่นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ                    
(เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของ                    
องค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2))                    
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งบดําเนินงาน รวม 731,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งให้ดําเนินการ                     
คัดเลือก/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะ
กรรมการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ                     
(เช่น เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นฯ                      
พ.ศ. 2557, หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561, ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน                     
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6))               
      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ                      
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ           
           
หนังสือ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559)                     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้าน                     
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ                 
     
หนังสือ มท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559)                      

ค่าใช้สอย รวม 534,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 284,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน  เป็นต้น ฯลฯ                     

(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                    
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการพัฒนา
บุคลากร ที่ส่วนราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัด ฯลฯ                    
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
                  
หรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลผู้มีสิทธิฯ ฯลฯ                   
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)                   

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่า
ดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ เพื่อเป็นการดําเนินการขับเคลื่อนการส่ง
เสริมวัฒนธรรมการอ่านตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ.2560-2564                     
(เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 2450 ลว 10 พ.ย
. 2560)                     
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้า 136 ลําดับที่ 3)                     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน                    
และค่าดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น                    
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)                    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้า 137 ลําดับที่ 6)                       

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ              
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)             
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท ตลับหมึก แผ่นดิสก์  ฯลฯ 
                   
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,608,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,238,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,238,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 793,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูและเงินปรับปรุงเงินเดือนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทเยอ จํานวน 3
 อัตรา                   
-ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านปราสาทเยอ             จํานวน 1 อัตรา 
-ครู ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดบ้านประอาง  จํานวน 1 อัตรา 
-ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ                           จํานวน 1 อัตรา  
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 )                 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 427,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาฯ ตาม
สัญญาจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังและตามมติ ก.อบต. เงินเดือน  ผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตราและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา            
           
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ปราสาทเยอ     จํานวน 1 อัตรา 
-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ปราสาทเยอ                 จํานวน 1 อัตรา 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ประอาง           จํานวน 1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐาทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558)                      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม เช่นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ                   
(เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐาทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง    
               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)         
          

งบดําเนินงาน รวม 2,053,940 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,138,710 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,088,710 บาท
1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวน 
 421,400 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3  ศูนย์  อัตราคนละ 20  บาทต่อคน  จํานวน 245  วัน          
               
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซึ่งการตั้งงบประมาณดังกล่าวเป็น
การตั้งงบประมาณเผื่อสัดส่วน กรณีที่มีเด็กเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 จาก
ยอดเด็ก ณวันที่ 10  มิ.ย.และวันที่ 1 พ.ย. แต่การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายตาม
ยอดงบประมาณที่มีอยู่จริง)                        
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ                     จํานวน      14     คน          
  
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านประอาง จํานวน      37      คน         
        
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ             จํานวน     35      คน         
              
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกี่นําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา           
             
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551)                        
                        
2) สนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการครูช่วยสอน  จํานวน 432,000 บาท  
จ่ายเพื่อสนุบสนุนค่าจ้างเหมาบริการครูช่วยสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทเยอ                        
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ                     จํานวน 1 อัตรา              
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านประอาง จํานวน  2 อัตรา          
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ             จํานวน 1 อัตรา            
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกี่นําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา           
             
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551)  
                      
3) สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค                จํานวน 36,000 บาท   
จ่ายเพื่อสนับสนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้าปะปา ค่าไฟฟ้า ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปราสาทเยอ                          
ได้แก่                        
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ                  จํานวน 16,000  บาท  
                    
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ                          จํานวน 10,000  บาท  
                 
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดบ้านประอาง  จํานวน 10,000  บาท  
                     
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกี่นําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา           
             
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551) 
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4) สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 146,200 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
  ศูนย์ จัดสรรในอัตราคนละ  1,700  บาท  ต่อปี ตามหนังสือที่ มท
 .0893.2 /ว 801 ลว.11  มีนาคม 2551 ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 (ซึ่งการตั้งงบประมาณดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณเผื่อสัด
ส่วน กรณีที่มีเด็กเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 จากยอดเด็ก ณวันที่ 10  มิ.ย
.และวันที่ 1 พ.ย. แต่การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายตามยอดงบประมาณที่มีอยู่
จริง)                        
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ                         จํานวน     14     คน       
                 
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านประอาง     จํานวน      37     คน      
                  
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ                 จํานวน     35     คน      
                  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกี่นําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา           
             
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551) 
                       
5) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับ
ผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 53,110     บาท  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 47 คน จัดสรรอัตราคนละ 200 บาท/ปี  
จํานวน     9,400  บาท       
- ค่าหนังสือเรียน จํานวน 47  คน จัดสรรอัตราคนละ  200   บาท/ปี  
จํานวน 9,400  บาท       
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนจํานวน 47 คน จัดสรรอัตราคนละ 300 บาท/ปี  
จํานวน 14,100  บาท       
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 47 คน จัดสรรอัตราคนละ 430
 บาท/ปี  จํานวน 20,210  บาท       
การประมาณการยอดเด็กประมาณการจากยอดเด็กที่ครบ 3  ขวบ ณ วัน
ที่  16 พฤษภาคม 2561  และ วันที่ 1 พ.ย 2561 ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 (ซึ่งการตั้งงบประมาณดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณเผื่อสัด
ส่วน กรณีที่มีเด็กเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 จากยอดเด็ก ณวันที่ 10  มิ.ย
. 2561 และวันที่ 1 พ.ย.2561 แต่การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายตามยอดงบ
ประมาณที่มีอยู่จริง)                        
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกี่นําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา           
             
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551)                        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ               
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)              
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ค่าวัสดุ รวม 915,230 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
ตําบลปราสาทเยอ  ทั้ง 3  แห่ง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ                
    
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอรี่  แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก                  
ในเขตพื้นที่ตําบลปราสาทเยอ  ทั้ง 3  แห่ง                   
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆเช่นแปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก  แก้วนํ้า ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบลปราสาท
เยอ  ทั้ง 3  แห่ง                    
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                   
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 795,230 บาท
1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน 630,430  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กอนุบาลจนถึงประถม
ศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 260  วัน ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 (ซึ่งการตั้งงบประมาณดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณเผื่อสัด
ส่วน กรณีที่มีเด็กเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 จากยอดเด็ก ณวันที่ 10  มิ.ย
 2561 แต่การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายตามยอดงบประมาณที่มีอยู่จริง)             
         
รายละเอียดดังนี้                      
 1. โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ  149  คน                     
 2. โรงเรียนบ้านคูสี่แจ  จํานวน 27  คน                     
 3. โรงเรียนบ้านประอาง จํานวน 108  คน                     
 4. โรงเรียนบ้านหนองพัง จํานวน 45  คน                      
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้า 167 ลําดับที่1)                      
(เป็นไปตามหนังสือที่ มท.0816.2/ว2151 ลงวันที่ 11  กรกฎาคม 2561
 เรื่องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานโครงการอาหาร
เสริม(นม)                      
โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)
                      
2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
        จํานวน 164,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 260  วัน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2
/ว3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กก
รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซึ่งการตั้งงบ
ประมาณดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณเผื่อสัดส่วน กรณีที่มีเด็กเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 5 จากยอดเด็ก ณวันที่ 10  มิ.ย.และวันที่ 1 พ.ย. แต่การ
เบิกจ่ายให้เบิกจ่ายตามยอดงบประมาณที่มีอยู่จริง)                      
(ปรากฏในแผนสี่ปี 2561-2564 หน้า 167 ลําดับที่1)                      
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ                     จํานวน      14     คน          
            
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านประอาง จํานวน      37     คน          
            
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ             จํานวน     35     คน          
            
เป็นไปตามหนังสือที่ มท.0816.2/ว2151 ลงวันที่ 11  กรกฎาคม 2561
 เรื่องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)                      
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปลงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย หรือวัสดุต่างๆ ฯลฯ (ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่      
             
ตําบลปราสาทเยอ  ทั้ง 3  แห่ง                    
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                   

งบเงินอุดหนุน รวม 1,316,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,316,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนในเขตพื้นที่) จํานวน 1,316,000 บาท
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลถึงประถมศึกษา ใน
สังกัด สพฐ. ตามจํานวนเด็ก อัตรามื้อละ  20  บาท จํานวน  200
  วัน  ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซึ่งการตั้งงบประมาณดังกล่าวเป็น
การตั้งงบประมาณเผื่อสัดส่วน                        
กรณีที่มีเด็กเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 จากยอดเด็ก ณวันที่ 10  มิ.ย 2561
 แต่การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายตามยอดงบประมาณที่มีอยู่จริง)                       

รายละเอียดดังนี้                       
 1. โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ  149  คน                      
 2. โรงเรียนบ้านคูสี่แจ  จํานวน 27  คน                      
 3. โรงเรียนบ้านประอาง จํานวน 108  คน                      
 4. โรงเรียนบ้านหนองพัง จํานวน 45  คน                       
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้า 167 ลําดับที่2)                       
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559)                       

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 362,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ                  

(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042                  
ลงวันที่ 10 เม.ย. 2561)                 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 140 ลําดับที่ 6)                    
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โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ                  
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, ประกาศ มท. เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลว 18 ต.ค. 2560)                 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 6)                    

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ               
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)              
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 140 ลําดับที่ 7)                 

งบเงินอุดหนุน รวม 302,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 302,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/หมู่บ้าน จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขให้แก่หมู่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 11 หมู่
บ้านๆ ละ  20,000  บาท           
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 1)                   

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 82,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตําบลปราสาทเยอ จํานวน 11 หมู่บ้านๆ ละ  7,500 บาท 
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 171 ลําดับที่ 12)                    
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,470,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,093,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,093,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 667,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลรวมเงินปรับปรุงเงินเดือน ใน
สังกัดกองช่าง  จํานวน  2  อัตรา              
-ผู้อํานวยการกองช่าง         จํานวน   1 อัตรา 
-นายช่างโยธา                   จํานวน   1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558)             

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานสาวนตําบล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ หรือเงินที่ให้ได้รับตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตําบลตามที่มีสิทธิรับ
เงินเพิ่มต่างๆ               
(เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของ               
องค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2))               

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิรับเงิน
ประจําตําแหน่ง 
-ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน    1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6))   
            

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 341,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดตามสัญญา
จ้าง จํานวน 2 อัตรา             
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ)        จํานวน   1 อัตรา 
- ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ (ภารกิจ)     จํานวน 1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558)            

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม เช่น เงินค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ                 
-ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ     จํานวน 1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของ                
องค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2))                
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งบดําเนินงาน รวม 377,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งให้ดําเนินการคัดเลือก/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ               
(เช่น เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นฯ                
พ.ศ. 2557, หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561, ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน               
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6))               

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ                
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ           
     
หนังสือ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559)               

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้าน              
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ               
หนังสือ มท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559)               

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัด
ที่มีสิทธิเบิกรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 และหนังสือ มท 0809.3/ว4522  
              
ลว 9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน)               
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ระวางรถบรรทุก                 
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า รวมถึงการปรับ
ปรุง ระบบไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบุคคล ฯลฯ                 
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)               
                  

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการพัฒนา
บุคลากร ที่ส่วนราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัด ฯลฯ             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)            

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
              
หรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลผู้มีสิทธิฯ ฯลฯ               
(เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)               

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ            
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)           

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ          
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)         
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ
ฟ้า สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่ แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)            

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย หรือวัสดุ ฯลฯ           
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)           

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท ตลับหมึก แผ่นดิสก์  ฯลฯ 
              
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)               

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ และค่าดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ                 
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
. 2559)                
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 7)                   

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น และค่าดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ               
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)              
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่1/2561
 หน้า 19 ลําดับที่ 2)              
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โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน และค่า
ดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ              
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)             
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 2)                

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการ/นโยบายของรัฐบาล การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน                 
การสร้างความสามัคคี การดําเนินงานตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไปสู่ "Thailand 4.0 โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบ
สังคม และโครงการตามอํานาจหน้าที่ ฯลฯ                 
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 160 ลําดับที่ 13)                   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล (กีฬาต้านยาเสพติด) จํานวน 200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล (กีฬา
ต้านยาเสพติด) และค่าดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ                     
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
. 2559)                    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้า 135 ลําดับที่ 6)                    

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และค่าดําเนิน
การอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ                    
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
. 2559)                   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้า 136 ลําดับที่ 1)                   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และค่า
ดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ                      
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
. 2559)                     
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้า 134 ลําดับที่ 2)                     

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานเทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสาน
ประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ               
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559)               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,550,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูสี่แจเหนือ หมู่ที่ 8-บ้านดินแดง จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม
. ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 535.00 ตร.ม.      
         
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กําหนด              
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 176 ลําดับที่ 2)                 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาทเยอใต้ ม.2-ฝายตาเหมา จํานวน 442,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม
. ยาว 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม.      
          
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กําหนด               
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 1)                  
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพิทักษ์ ม.9-ฝายตาเหมา จํานวน 311,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม
. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตร.ม.        
        
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กําหนด               
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 2)                  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพัง ม.4-บ้านประอาง ม.3 จํานวน 316,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม
. ยาว 97.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 485.00 ตร.ม.        
      
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กําหนด             
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 2)                

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกันตรุม ม.6-โนนแม๊ะ จํานวน 206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.        
      
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กําหนด             
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 34)                

โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายนํ้าเส้นลาดยางทางทิศใต้หมู่บ้าน ม.8 จํานวน 243,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 145.00 ม
. พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก               
กว้าง 0.60 ม. ยาว 145.00 ม. หนา 0.15 ม. และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาท
เยอ กําหนด              
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 25)                
 
                              

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า สายบ้านกํานัน-บ้านนายสมาน ภาษี ม.7 จํานวน 327,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 179.00 ม
. พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 0.60 ม. ยาว 179.00 ม. หนา 0.15 ม. และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาท
เยอ กําหนด             
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 23)                
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า สายบ้านนางสุทาย ไพรบึง-บ้านนางพันธ์ ไก่
แก้ว ม.3

จํานวน 282,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 170.00 ม
. พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก               
กว้าง 0.60 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาท
เยอ กําหนด              
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7)                 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า สายบ้านนายสุก ปัญญา-บ้านนายพุฒ ศรีมะ
ณี ม.5

จํานวน 281,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 165.00 ม
. พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก               
กว้าง 0.60 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาท
เยอ กําหนด              
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 12)                 

โครงการวางท่อระบายนํ้า จากบ้านนางสาวน้อย ทรงจิตร-บ้านนายบุญเลิศ 
พิจารณ์ ม.11

จํานวน 293,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 174.00 ม
. พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก               
กว้าง 0.60 ม. ยาว 174.00 ม. หนา 0.15 ม. และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาท
เยอ กําหนด              
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 32)                
 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายนานายสมาน โยธี-นานายนิกร 
สุวรรณวงษ์ ม.9

จํานวน 79,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม
. หนา 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 64.00 ลบ.ม.               
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กําหนด               
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 80)                  

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง จากบ้านนายสอน ศรีมะณี-ทางโค้ง ม.11 จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม
. หนา 0.10 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.              
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กําหนด              
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 33)                
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งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอขุนหาญ จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอขุนหาญ ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าและดําเนินการอื่นของระบบประปา ม.1                 
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และ หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6
 มิ.ย. 2561)                
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1)                  
 
                

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้าพันธุ์ วัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า และวัสดุ
อื่นๆ เกี่ยวกับการเกษตร ฯลฯ                  
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)                 

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพฯ และค่าดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ                
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)               
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 4)                  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,679,920 บาท

งบกลาง รวม 8,679,920 บาท
งบกลาง รวม 8,679,920 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 145,338 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ของพนักงานจ้างตาม
อัตราที่ทางราชการกําหนด             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)            
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,238,164 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                
(ซึ่งการตั้งงบประมาณดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณเผื่อในสัดส่วนกรณี
ที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 จากข้อมูลผู้สูงอายุ ณ วันที่ 10 มิ.ย
. 61                 
แต่การเบิกจ่ายให้เบิก-จ่ายตามยอดงบประมาณที่มีอยู่จริง)                
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)                

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,803,456 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการที่แพทย์รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ                 
(ซึ่งการตั้งงบประมาณดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณเผื่อในสัดส่วนกรณี
ที่ผู้พิการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 จากข้อมูลผู้พิการ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61  
                
แต่การเบิกจ่ายให้เบิก-จ่ายตามยอดงบประมาณที่มีอยู่จริง)                 
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559)                 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548)                
 

สํารองจ่าย จํานวน 217,296 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสําหรับช่วยเหลือ
ประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย                 
อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ฯลฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่าย หรือเพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจาก
เงินประเภทนี้                 
(เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, ประกาศกรม
ส่งเสริม                
การปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมฯ, หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย. 2561)    
            

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)               
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 144,998 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการบํานาญส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)           
(เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลว 26 ก.ค. 2561)           

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,668 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา ที่เกษียณอายุ
ราชการ             
(เป็นไปตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิ.ย
. 2561)            
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