


ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ

อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 58,637,048.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 33,593,429.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,670,854.35 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 398,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 52,459,492.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 173,879.27 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 209,786.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 274,582.00 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 149,142.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,351,286.62 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 31,300,817.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 43,697,837.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 14,488,565.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,182,082.93 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,045,439.65 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,780,306.07 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,201,443.66 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 171,967.01 164,000.00 167,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 80,365.00 94,100.00 286,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 296,057.71 250,000.00 250,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 322,845.00 221,000.00 151,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 871,234.72 729,100.00 854,100.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,021,192.32 19,271,200.00 20,645,900.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,021,192.32 19,271,200.00 20,645,900.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 13,781,289.00 36,301,700.00 33,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,781,289.00 36,301,700.00 33,000,000.00

รวม 34,673,716.04 56,302,000.00 54,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 442,376.00 15,511,990.00 17,727,750.00

งบบุคลากร 11,352,637.00 21,092,994.00 19,570,220.00

งบดําเนินงาน 5,965,257.15 11,861,672.00 9,331,030.00

งบลงทุน 2,786,400.00 4,468,400.00 4,451,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,294,500.00 3,366,944.00 3,420,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,841,170.15 56,302,000.00 54,500,000.00

รวม 22,841,170.15 56,302,000.00 54,500,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ

อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,386,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,147,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,651,630

แผนงานสาธารณสุข 660,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,653,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,664,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,901,000

แผนงานการเกษตร 368,500

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 17,727,750

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 54,500,000





องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ

เขต/อําเภอ คูเมือง    จังหวัดบุรีรัมย์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

196 ม.1 ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  ซอย-  ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ คูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31190

พืนที 58.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 9,666 คน

ชาย 4,891 คน

หญิง 4,775 คน

ข้อมูล ณ วันที 11 ตุลาคม 2560



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,883,520 463,000 2,247,000 10,593,520

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,039,920 0 0 4,039,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,843,600 463,000 2,247,000 6,553,600

งบดําเนินงาน 2,005,500 147,000 470,000 2,622,500

    ค่าตอบแทน 119,000 2,000 90,000 211,000

    ค่าใช้สอย 1,066,500 120,000 250,000 1,436,500

    ค่าวัสดุ 420,000 25,000 130,000 575,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 0 0 400,000

งบลงทุน 150,000 0 0 150,000

    ค่าครุภัณฑ์ 150,000 0 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

                                             รวม 10,059,020 610,000 2,717,000 13,386,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 429,300 0 429,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 429,300 0 429,300

งบดําเนินงาน 158,000 460,000 618,000

    ค่าตอบแทน 43,000 30,000 73,000

    ค่าใช้สอย 40,000 430,000 470,000

    ค่าวัสดุ 75,000 0 75,000

งบลงทุน 0 100,000 100,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 100,000 100,000

                                             รวม 587,300 560,000 1,147,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,100,500 4,025,600 0 5,126,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,100,500 4,025,600 0 5,126,100

งบดําเนินงาน 262,000 3,383,530 60,000 3,705,530

    ค่าตอบแทน 72,000 68,500 0 140,500

    ค่าใช้สอย 100,000 1,387,200 60,000 1,547,200

    ค่าวัสดุ 90,000 1,897,830 0 1,987,830

    ค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,820,000 0 2,820,000

    เงินอุดหนุน 0 2,820,000 0 2,820,000

                                             รวม 1,362,500 10,229,130 60,000 11,651,630

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 355,300 355,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,300 355,300

งบดําเนินงาน 305,000 305,000

    ค่าใช้สอย 185,000 185,000

    ค่าวัสดุ 120,000 120,000

                                             รวม 660,300 660,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,233,000 280,500 1,513,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,233,000 280,500 1,513,500

งบดําเนินงาน 344,000 316,000 660,000

    ค่าตอบแทน 34,000 11,000 45,000

    ค่าใช้สอย 80,000 200,000 280,000

    ค่าวัสดุ 230,000 105,000 335,000

งบเงินอุดหนุน 0 480,000 480,000

    เงินอุดหนุน 0 480,000 480,000

                                             รวม 1,577,000 1,076,500 2,653,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,321,000 1,321,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,321,000 1,321,000

งบดําเนินงาน 343,000 343,000

    ค่าตอบแทน 3,000 3,000

    ค่าใช้สอย 290,000 290,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 1,664,000 1,664,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 70,000 170,000 240,000

    ค่าใช้สอย 70,000 170,000 240,000

งบเงินอุดหนุน 0 90,000 90,000

    เงินอุดหนุน 0 90,000 90,000

                                             รวม 70,000 260,000 330,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 700,000 700,000

    ค่าใช้สอย 700,000 700,000

งบลงทุน 4,201,000 4,201,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 4,201,000 4,201,000

                                             รวม 4,901,000 4,901,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 231,500 0 231,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 231,500 0 231,500

งบดําเนินงาน 0 137,000 137,000

    ค่าใช้สอย 0 137,000 137,000

                                             รวม 231,500 137,000 368,500

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,727,750 17,727,750

    งบกลาง 17,727,750 17,727,750

                                             รวม 17,727,750 17,727,750



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 0 32,880 1,463.5 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 0 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 0 9,400 819.15 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 2,991,058 3,355,200 0 % 3,355,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,991,058 3,481,720 4,039,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,676,508 2,010,700 5.93 % 2,130,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 49,500 54,000 0 % 54,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 119,500 155,000 43.23 % 222,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 128,580 142,320 3.99 % 148,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 21,925 22,620 -24.4 % 17,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 516,070 1,141,200 5.11 % 1,199,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
อําเภอคูเมือง    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 44,000 72,000 1.39 % 73,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,556,083 3,597,840 3,843,600

รวมงบบุคลากร 0 0 5,547,141 7,079,560 7,883,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 204,760 20,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 128,306 123,400 -31.93 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,940 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 344,006 188,400 119,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 16,000 0 258,109 267,000 -43.82 % 150,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 17,100 125,000 -20 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซต์ อบต.พร
สําราญ 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 19,100 200,000 -25 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจร 0 0 90,680 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเช่าพืนทีเครืองมือ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่ง 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

0 0 0 6,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิมพูน
ความรู้และศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงานและลูกจ้าง อบต.พร
สําราญ

0 0 174,590 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานและลูกจ้าง อบต.พรสําราญ

0 0 0 350,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและดูงาน
ของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงาน
และลูกจ้าง อบต.พรสําราญ

0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้
เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

0 0 9,250.5 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้
เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเช่าพืนทีเครืองมือคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 100 % 6,500

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 51,603.45 200,000 -10 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 16,000 0 620,432.95 1,293,500 1,066,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 52,495 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 270 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 14,050 25,000 0 % 25,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 14,800 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 52,730 150,000 0 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 52,000 -71.15 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 32,750 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 167,095 512,000 420,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 230,460.55 300,000 -16.67 % 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 19,221.48 35,000 0 % 35,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 12,812 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 69,913.8 95,000 0 % 95,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 332,407.83 450,000 400,000

รวมงบดําเนินงาน 16,000 0 1,463,941.78 2,443,900 2,005,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
36,000 บีทียู

0 0 0 47,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก (5 ฟุต) 0 0 0 7,000 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 9,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0 0 0 11,000 -100 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว) 0 0 80,000 0 0 % 0

2. เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) 0 0 8,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง

0 0 0 9,600 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 88,600 94,000 150,000

รวมงบลงทุน 0 0 88,600 94,000 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไป 16,000 0 7,099,682.78 9,637,460 10,059,020

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 198,576 224,320 4.32 % 234,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 201,410 221,040 3.6 % 229,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 399,986 445,360 463,000

รวมงบบุคลากร 0 0 399,986 445,360 463,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 35,590 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 35,590 3,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 10,868 110,000 -54.55 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา 
อบต.พรสําราญ 0 0 32,320 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้
และศึกษาดูงานของคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 43,188 235,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 12,350 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 12,350 20,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 91,128 258,000 147,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง 0 0 0 21,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network จํานวน 1 เครือง 0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 33,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 33,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 491,114 736,360 610,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 913,340 1,980,134 -5.36 % 1,874,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 260,470 417,480 -27.9 % 301,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 40,400 66,600 -54.95 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,252,710 2,506,214 2,247,000

รวมงบบุคลากร 0 0 1,252,710 2,506,214 2,247,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 87,720 800,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 12,000 30,000 0 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 19,270 50,000 10 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 118,990 900,000 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 10,400 0 45,016 100,000 -50 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 2,366 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีและ
ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน
ตําบลพรสําราญ

0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการชําระภาษีฉับไวกับ
การเคลือนที อบต.พรสําราญ 0 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,450 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 10,400 0 52,832 350,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 46,607 100,000 -20 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 39,950 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 86,557 150,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 10,400 0 258,379 1,400,000 470,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก (5 ฟุต) 0 0 0 14,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 7-9 0 0 0 7,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 21,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 21,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 10,400 0 1,511,089 3,927,214 2,717,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 26,400 0 9,101,885.78 14,301,034 13,386,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 408,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 21,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 429,300

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 429,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 43,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 75,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 158,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 587,300

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 337,429 389,140 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 22,000 24,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 92,890 123,080 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 464,319 560,220 0

รวมงบบุคลากร 0 0 464,319 560,220 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 40,010 0 100 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 7,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 6,000 15,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,740 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 49,750 32,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,672 90,000 -44.44 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือขาด
แคลนนําอุปโภคบริโภค 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการซ้อมแผนป้องกัน
ภัย 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0 0 12,275 50,000 -100 % 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนจากการ
ขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. 0 0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับ
สาธารณภัยให้กับประชาชน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,150 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 19,097 470,000 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 9,505 25,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 14,900 50,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 4,915 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 29,320 130,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 98,167 632,000 460,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุชนิดประจําที ระบบ 
VHF กําลังส่ง 10 วัตต์ 0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) 0 0 4,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 4,300 28,000 100,000

รวมงบลงทุน 0 0 4,300 28,000 100,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 566,786 1,220,220 560,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 566,786 1,220,220 1,147,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 477,694 552,240 6.84 % 590,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 35,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 214,400 238,640 4.13 % 248,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 193,400 212,160 3.7 % 220,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 920,494 1,045,040 1,100,500

รวมงบบุคลากร 0 0 920,494 1,045,040 1,100,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 80,260 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 36,000 16.67 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 112,660 71,000 72,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 73,300 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,454 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,090 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 88,844 90,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 35,890 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 35,890 125,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 237,394 286,000 262,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คุรุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 14,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 0 0 5,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,200 14,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 5,200 14,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 1,173,088 1,345,040 1,362,500

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 3,476,520 -20.94 % 2,748,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 1,232,480 -5.09 % 1,169,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 145,145 238,500 -54.93 % 107,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 145,145 4,947,500 4,025,600

รวมงบบุคลากร 0 0 145,145 4,947,500 4,025,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 308,290 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 60,000 14.17 % 68,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 308,290 60,000 68,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 83,000 -51.81 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา 0 0 36,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 36,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 0 0 0 47,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ฯลฯ 0 0 50,700 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 0 0 1,262,780 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 0 0 0 1,590,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิม
ศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 1,117,200

โครงการอบรมเพิมศักยภาพครู/ผู้ดูแล
เด็ก และบุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 86,800 180,000 -94.44 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,436,280 2,016,600 1,387,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 29,925 70,000 -28.57 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 1,218,751.12 1,829,972 -2.3 % 1,787,830

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,248,676.12 1,979,972 1,897,830

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 8,573.75 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 8,573.75 40,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,001,819.87 4,096,572 3,383,530
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.พรสําราญ

0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแยกและติดตัง
มิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.พรสําราญ

0 0 0 16,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.พรสําราญ 0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 356,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 356,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 2,142,000 2,856,000 -1.26 % 2,820,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 2,142,000 2,856,000 2,820,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 2,142,000 2,856,000 2,820,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 5,288,964.87 12,256,072 10,229,130
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เด็กในระบบและนอก
ระบบ

0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 60,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 0 60,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 6,462,052.87 13,601,112 11,651,630

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 237,155 154,280 130.3 % 355,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 237,155 154,280 355,300

รวมงบบุคลากร 0 0 237,155 154,280 355,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 21,140 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 36,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,740 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 54,880 44,000 0
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุม และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 99,870 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 65,000 -100 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 65,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 99,870 200,000 185,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 1,210 6,000 -16.67 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 900 50,000 -80 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 2,110 161,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 156,860 405,000 305,000

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  09:50:46 หน้า : 18/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 0 0 0 59,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 59,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 59,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 142,500 28,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 142,500 28,500 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 142,500 28,500 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 536,515 646,780 660,300

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 536,515 646,780 660,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 10,000 10,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 10,000 10,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 835,651 1,181,820 0.78 % 1,191,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 129,655 145,420 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 20,680 19,520 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,024,486 1,388,760 1,233,000

รวมงบบุคลากร 0 0 1,024,486 1,388,760 1,233,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 86,310 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 28,000 19,200 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 15,940 30,000 3.33 % 31,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 130,250 54,200 34,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 6,500 0 21,912 108,200 -53.79 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 850 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 6,500 0 22,762 158,200 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 7,400 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 17,817 0 100 % 200,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 25,217 40,000 230,000

รวมงบดําเนินงาน 6,500 0 178,229 252,400 344,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

0 0 0 56,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 56,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเครือง
จักร 0 0 99,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 99,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 99,000 56,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 6,500 0 1,301,715 1,697,160 1,577,000

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 243,425 521,100 -46.17 % 280,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 243,425 521,100 280,500

รวมงบบุคลากร 0 0 243,425 521,100 280,500
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 21,500 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 7,480 10,000 -10 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 28,980 15,000 11,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 20,000 400 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 233.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 99,991.5 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 99,991.5 110,000 105,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 128,971.5 175,000 316,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 
บ้านผักกาดหญ้า 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 
บ้านสระบัว 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 1 บ้าน
หนองขวาง 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 11 
บ้านโนนยานาง 0 0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 13 
บ้านโนนเมือง 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 16 
บ้านเพชรบูรพา 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 2 บ้าน
โคกเพชร 0 0 0 186,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 3 บ้าน
หัวถนน 0 0 0 118,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 5 บ้าน
พรสําราญ 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 บ้าน
สําโรง 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 8 บ้าน
หนองดุมน้อย 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 9 บ้าน
สระปะคํา 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที 
10 บ้านหนองกุง 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที 
3 บ้านหัวถนน 0 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่
ที 18 บ้านบัวทอง 0 0 0 92,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 
19 บ้านน้อยสุขสันต์ 0 0 0 110,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก หมู่ที 4 บ้านตะคร้อ 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 3,324,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,324,000 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 313,444 53.14 % 480,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 313,444 480,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 313,444 480,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 372,396.5 4,333,544 1,076,500

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,500 0 1,674,111.5 6,030,704 2,653,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 521,896 833,880 4.45 % 871,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 396,220 434,640 3.53 % 450,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 918,116 1,268,520 1,321,000

รวมงบบุคลากร 0 0 918,116 1,268,520 1,321,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 77,380 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 77,380 5,000 3,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 15,200 70,000 -57.14 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 2,720 20,000 0 % 20,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูง
อายุ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรองดอง
สมานฉันท์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ 0 0 0 130,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้
แก่ประชาชน 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 3,200 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 21,120 580,000 290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 9,057 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 6,600 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,657 60,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 114,157 645,000 343,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก (5 ฟุต) 0 0 0 14,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0 0 0 7,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 21,700 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 21,700 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 1,032,273 1,935,220 1,664,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 1,032,273 1,935,220 1,664,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 0 25,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 0 0 40,000 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ฯลฯ 0 0 0 90,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
บุญไฟ ฯลฯ 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสํานึกด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลพรสําราญ 0 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 480,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 530,000 70,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 40,000 530,000 70,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 0 0 53,650 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 1,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้อง
ถินตําบลพรสําราญ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการธนาคารความดี 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรม
และคุณธรรม 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 54,650 0 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 54,650 0 170,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 90,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 90,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 54,650 0 260,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 94,650 555,000 330,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 124,000 800,000 -12.5 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 124,000 800,000 700,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 124,000 800,000 700,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที 6 
บ้านสําโรง 0 0 0 0 100 % 278,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 
บ้านหนองขวาง (สายที 1 ) 0 0 0 0 100 % 84,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 
บ้านหนองขวาง (สายที 2) 0 0 0 0 100 % 116,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 
บ้านหนองกุง 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 11 
บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 100 % 319,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 
บ้านผักกาดหญ้า 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 13 
บ้านโนนเมือง 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 14 
บ้านจังหัน 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 16 
บ้านเพชรบูรพา (สายที 1) 0 0 0 0 100 % 44,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 16 
บ้านเพชรบูรพา (สายที 2) 0 0 0 0 100 % 157,000
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 17 
บ้านหนองขวางน้อย (สายที 1) 0 0 0 0 100 % 146,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 17 
บ้านหนองขวางน้อย (สายที 2) 0 0 0 0 100 % 55,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 19 
บ้านน้อยสุขสันต์ 0 0 0 0 100 % 174,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านโคกเพชร (สายที 1) 0 0 0 0 100 % 49,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านโคกเพชร (สายที 2) 0 0 0 0 100 % 63,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านโคกเพชร (สายที 3) 0 0 0 0 100 % 41,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านโคกเพชร (สายที 4) 0 0 0 0 100 % 51,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 
บ้านหัวถนน 0 0 0 0 100 % 212,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 4 
บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 
บ้านพรสําราญ (สายที 1) 0 0 0 0 100 % 114,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 
บ้านพรสําราญ (สายที 2) 0 0 0 0 100 % 82,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 
บ้านสระบัว (สายที 1) 0 0 0 0 100 % 43,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 
บ้านสระบัว (สายที 2) 0 0 0 0 100 % 39,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 
บ้านสระบัว (สายที 3) 0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 
บ้านหนองดุมน้อย (สายที 1) 0 0 0 0 100 % 72,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 
บ้านหนองดุมน้อย (สายที 2) 0 0 0 0 100 % 128,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 11 
บ้านโนนยานาง 0 0 136,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 12 
บ้านผักกาดหญ้า 0 0 134,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 13 
บ้านโนนเมือง 0 0 130,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 14 
บ้านจังหัน (สายที 1) 0 0 66,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 14 
บ้านจังหัน (สายที 2) 0 0 74,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 15 
บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 16 
บ้านเพชรบูรพา 0 0 135,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 19 
บ้านน้อยสุขสันต์ 0 0 142,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 2 บ้าน
โคกเพชร (สายที 1) 0 0 73,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 2 บ้าน
โคกเพชร (สายที 2) 0 0 66,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 3 บ้าน
หัวถนน 0 0 127,900 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 5 บ้าน
พรสําราญ 0 0 136,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 
(สายที 1) 0 0 72,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 บ้าน
สําโรง (สายที 2) 0 0 66,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 7 บ้าน
สระบัว (สายที 1) 0 0 47,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 7 บ้าน
สระบัว (สายที 2) 0 0 93,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 8 บ้าน
หนองดุมน้อย (สายที 1) 0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 8 บ้าน
หนองดุมน้อย (สายที 2) 0 0 74,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 9 บ้าน
สระปะคํา 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 9 บ้าน
สระปะคํา (สายที 2) 0 0 74,900 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 9 บ้าน
สระปะคํา (สายที1) 0 0 66,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที 15 0 0 142,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 
18 บ้านบัวทอง 0 0 122,000 0 100 % 159,000

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนก
ประสงค์  หมู่ที 9 บ้านสระปะคํา 0 0 0 0 100 % 80,000

วางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
บ้านตะคร้อ หมู่ที 4 0 0 144,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ถนนที
ชํารุด 25,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พร
สําราญ
(ศูนย์วัดพรหมพิราม)

0 0 0 0 100 % 65,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 25,000 0 2,191,300 0 4,201,000

รวมงบลงทุน 25,000 0 2,191,300 0 4,201,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 25,000 0 2,315,300 800,000 4,901,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25,000 0 2,315,300 800,000 4,901,000
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 199,660 222,740 3.93 % 231,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 199,660 222,740 231,500

รวมงบบุคลากร 0 0 199,660 222,740 231,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 17,560 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 17,560 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 17,560 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 217,220 222,740 231,500

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถินไทยรวมใจ
ภักดิรักพืนทีสีเขียว 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝก 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการกําจัดผักตบชวา 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการเด็กไทยร่วมใจพิทักษ์สิงแวด
ล้อม 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รัก
พืนทีสีเขียว 0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการปลูกหญ้าแฝก 0 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 137,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000 137,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกแหล่งนําสระหนอง
ขวาง ม.1 และ ม. 17 ต.พรสําราญ อ.คู
เมือง จ.บุรีรัมย์

0 0 398,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดลอกสระเดิม หมู่ที 15 บ้าน
หนองเสม็ด 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระนํา หนองเสม็ด หมู่
ที 14 บ้านจังหัน 0 0 0 187,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระหนองขวาง หมู่ที 
17 บ้านหนองขวางน้อย 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 398,000 587,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 398,000 587,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 398,000 667,000 137,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 615,220 889,740 368,500

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 88,740 165,000 4.24 % 172,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 9,904,400 9.07 % 10,802,400
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เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 4,785,200 18.36 % 5,664,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 40,500 60,000 0 % 60,000

สํารองจ่าย 0 0 7,100 879,108 -39.08 % 535,550

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 126,036 148,482 -10.9 % 132,300

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 49,997 -20 % 40,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 180,000 200,003 0.75 % 201,500

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 120,000 0 % 120,000

รวมงบกลาง 0 0 442,376 16,312,190 17,727,750

รวมงบกลาง 0 0 442,376 16,312,190 17,727,750

รวมงบกลาง 0 0 442,376 16,312,190 17,727,750

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 442,376 16,312,190 17,727,750

รวมทุกแผนงาน 57,900 0 22,841,170.15 56,302,000 54,500,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
อําเภอ คูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 104,555.38 102,000.00 0.00 % 102,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 55,803.63 52,000.00 5.77 % 55,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 11,608.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 171,967.01 164,000.00 167,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 20.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 1,300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 350.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 4,305.00 10,000.00 1,000.00 % 110,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 40,290.00 48,000.00 -16.67 % 40,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 28,100.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 80,365.00 94,100.00 286,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 296,057.71 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 296,057.71 250,000.00 250,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 175,100.00 120,000.00 -58.33 % 50,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 785.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 146,960.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 322,845.00 221,000.00 151,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 239,319.75 500,000.00 -38.82 % 305,900.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,544,455.06 8,410,000.00 7.02 % 9,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 3,732,854.06 3,915,900.00 40.45 % 5,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 64,815.78 80,000.00 -12.50 % 70,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,978,385.83 2,000,000.00 -85.00 % 300,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 4,257,367.24 3,500,000.00 33.43 % 4,670,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 55,784.66 65,000.00 53.85 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 88,778.94 100,300.00 -0.30 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 1,059,431.00 700,000.00 -14.29 % 600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 20,021,192.32 19,271,200.00 20,645,900.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 13,781,289.00 36,301,700.00 -9.10 % 33,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 13,781,289.00 36,301,700.00 33,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 34,673,716.04 56,302,000.00 54,500,000.00
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 40,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 132,300

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 172,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,802,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

201,500

สํารองจ่าย 535,550

เบียยังชีพคนพิการ 5,664,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 231,500 450,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 871,000 1,471,500 355,300

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 40,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 132,300

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 172,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,802,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

201,500

สํารองจ่าย 535,550

เบียยังชีพคนพิการ 5,664,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,355,200 3,355,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,389,700 1,729,500 3,800,700

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 17,100 17,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 54,000 75,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 107,500 103,000 210,500

เงินเดือนพนักงาน 3,338,400 408,000 4,238,000 10,682,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 30,000 150,000 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
อบต.สัญจร

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนทีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลพรสําราญ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต
.พรสําราญ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ชําระภาษีฉับไวกับการ
เคลือนที อบต.พร
สําราญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 248,500 148,000 396,500

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 264,000 348,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 98,500 20,000 85,000 243,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 20,000 114,000 176,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 12,000 23,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 90,000 30,000 250,000 555,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 110,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000 50,000 215,000 365,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังท้องถิน 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
อบต.สัญจร 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนทีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลพรสําราญ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต
.พรสําราญ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ชําระภาษีฉับไวกับการ
เคลือนที อบต.พร
สําราญ

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมและดูงานของผู้
บริหารสมาชิกสภา อบ
ต.พนักงานและลูกจ้าง 
อบต.พรสําราญ

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา 80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนตําบล
พรสําราญ

70,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 65,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000

โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้อง
ถินตําบลพรสําราญ

10,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนจากการขาด
แคลนนําอุปโภค
บริโภค

โครงการเช่าพืนที
เครืองมือคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการเด็กไทยร่วม
ใจพิทักษ์สิงแวดล้อม 25,000

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  09:51:34 หน้า : 5/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมและดูงานของผู้
บริหารสมาชิกสภา อบ
ต.พนักงานและลูกจ้าง 
อบต.พรสําราญ

300,000 300,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา 80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนตําบล
พรสําราญ

70,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 65,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 80,000 80,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000

โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้อง
ถินตําบลพรสําราญ

10,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนจากการขาด
แคลนนําอุปโภค
บริโภค

100,000 100,000

โครงการเช่าพืนที
เครืองมือคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

6,500 6,500

โครงการเด็กไทยร่วม
ใจพิทักษ์สิงแวดล้อม 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักพืนทีสี
เขียว

30,000

โครงการธนาคารความ
ดี 10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการปลูกหญ้าแฝก 2,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
โครงการฝึกอบรม ทบ
ทวน อปพร.

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เด็กใน
ระบบและนอกระบบ
โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน

100,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับสาธารณภัย
ให้กับประชาชน
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา
โครงการสร้างจิตสํานึก
ด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม

40,000

โครงการอบรมเด็ก
ไทยห่างไกลยาเสพติด 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักพืนทีสี
เขียว

30,000

โครงการธนาคารความ
ดี 10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000 30,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

40,000 40,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 2,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม ทบ
ทวน อปพร. 200,000 200,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เด็กใน
ระบบและนอกระบบ

60,000 60,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน

100,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับสาธารณภัย
ให้กับประชาชน

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

1,117,200 1,117,200

โครงการสร้างจิตสํานึก
ด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม

40,000

โครงการอบรมเด็ก
ไทยห่างไกลยาเสพติด 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 700,000 10,000 130,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 25,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมุ่ที 6 บ้าน
สําโรง

278,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 บ้าน
หนองขวาง (สายที 1 )

84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 50,000 205,000 1,140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 40,000 65,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000 110,000 195,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 115,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 30,000 150,000 190,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 25,000 75,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,787,830 1,787,830

วัสดุการเกษตร 15,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 220,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 5,000 35,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 10,000 195,000 345,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 95,000 95,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 250,000 280,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 35,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 150,000 250,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมุ่ที 6 บ้าน
สําโรง

278,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 บ้าน
หนองขวาง (สายที 1 )

84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 บ้าน
หนองขวาง (สายที 2)

116,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 10 บ้าน
หนองกุง

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 11 บ้าน
โนนยานาง

319,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 12 บ้านผัก
กาดหญ้า

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 13 บ้าน
โนนเมือง

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 14 บ้าน
จังหัน

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 16 บ้าน
เพชรบูรพา (สายที 1)

44,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 16 บ้าน
เพชรบูรพา (สายที 2)

157,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 17 บ้าน
หนองขวางน้อย (สายที 
1)

146,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 17 บ้าน
หนองขวางน้อย (สายที 
2)

55,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 19 บ้าน
น้อยสุขสันต์

174,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านโคก
เพชร (สายที 1)

49,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 บ้าน
หนองขวาง (สายที 2)

116,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 10 บ้าน
หนองกุง

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 11 บ้าน
โนนยานาง

319,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 12 บ้านผัก
กาดหญ้า

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 13 บ้าน
โนนเมือง

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 14 บ้าน
จังหัน

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 16 บ้าน
เพชรบูรพา (สายที 1)

44,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 16 บ้าน
เพชรบูรพา (สายที 2)

157,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 17 บ้าน
หนองขวางน้อย (สายที 
1)

146,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 17 บ้าน
หนองขวางน้อย (สายที 
2)

55,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 19 บ้าน
น้อยสุขสันต์

174,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านโคก
เพชร (สายที 1)

49,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านโคก
เพชร (สายที 2)

63,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านโคก
เพชร (สายที 3)

41,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านโคก
เพชร (สายที 4)

51,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 3 บ้านหัว
ถนน

212,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 4 บ้าน
ตะคร้อ

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 5 บ้านพร
สําราญ (สายที 1)

114,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 5 บ้านพร
สําราญ (สายที 2)

82,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 บ้านสระ
บัว (สายที 1)

43,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 บ้านสระ
บัว (สายที 2)

39,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 บ้านสระ
บัว (สายที 3)

120,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 8 บ้าน
หนองดุมน้อย (สายที 
1)

72,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 8 บ้าน
หนองดุมน้อย (สายที 
2)

128,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านโคก
เพชร (สายที 2)

63,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านโคก
เพชร (สายที 3)

41,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านโคก
เพชร (สายที 4)

51,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 3 บ้านหัว
ถนน

212,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 4 บ้าน
ตะคร้อ

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 5 บ้านพร
สําราญ (สายที 1)

114,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 5 บ้านพร
สําราญ (สายที 2)

82,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 บ้านสระ
บัว (สายที 1)

43,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 บ้านสระ
บัว (สายที 2)

39,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 บ้านสระ
บัว (สายที 3)

120,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 8 บ้าน
หนองดุมน้อย (สายที 
1)

72,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 8 บ้าน
หนองดุมน้อย (สายที 
2)

128,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที 15 บ้าน
หนองเสม็ด

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที 9 บ้านสระ
ปะคํา

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุก หมู่ที 18 
บ้านบัวทอง

159,000

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนไตรคามศรี
อนุสรณ์

110,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศาลาเอนกประสงค์ 
 หมู่ที 9 บ้านสระปะคํา

80,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังเหล็ก
ดัดพร้อมมุ้งลวดอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.พรสําราญ
(ศูนย์วัดพรหมพิราม)

65,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 90,000 480,000

รวม 17,727,750 368,500 4,901,000 330,000 1,664,000 2,653,500 10,000 660,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที 15 บ้าน
หนองเสม็ด

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที 9 บ้านสระ
ปะคํา

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุก หมู่ที 18 
บ้านบัวทอง

159,000

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนไตรคามศรี
อนุสรณ์

110,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศาลาเอนกประสงค์ 
 หมู่ที 9 บ้านสระปะคํา

80,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังเหล็ก
ดัดพร้อมมุ้งลวดอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.พรสําราญ
(ศูนย์วัดพรหมพิราม)

65,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,820,000 20,000 3,410,000

รวม 11,651,630 1,147,300 13,386,020 54,500,000
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,386,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,147,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,651,630

แผนงานสาธารณสุข 660,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,653,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,664,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,901,000

แผนงานการเกษตร 368,500

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 17,727,750

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 54,500,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ และโดยอนุมัติของนายอําเภอคูเมือง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 54,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
54,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที
ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์



ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายบุญเกิด  วรรณสุทธิ)

ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพรสําราญ

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายเสนีย์ มะโน)

ตําแหน่ง นายอําเภอคูเมือง



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ

อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 54,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 167,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 102,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้เท่ากับปีทีแล้ว
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เพิมขึนกว่าปีทีแล้ว
ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่ากับปีทีแล้ว
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 286,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่ากับปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้แล้วเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้วเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่ากับปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้วเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่ากับปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้วเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่ากับปีทีแล้ว
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 110,000 บาท
ประมาณไว้สูงกว่าปีทีแล้ว  เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เพิมขึนกว่าปีทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีแล้ว  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้น้อยกว่าปีทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้วเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีทีแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้แล้วเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บ              
ได้เท่าปีทีแล้ว
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 151,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถขายแบบแปลน
ได้น้อยกว่าปีทีแล้ว
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บไว้ใกล้
เคียงกับปีทีแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บไว้ใกล้
เคียงกับปีทีแล้ว

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,645,900 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 305,900 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีที
แล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนกว่า
ปีทีแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนกว่า
ปีทีแล้ว
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีที
แล้ว
ภาษีสุรา จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีที
แล้ว
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,670,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนกว่า
ปีทีแล้ว
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนกว่า
ปีทีแล้ว
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีที
แล้ว
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีที
แล้ว
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 33,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 33,000,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีที
แล้ว
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
อําเภอ คูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,059,020 บาท
งบบุคลากร รวม 7,883,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,039,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เดือนละ 20,400.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800.-บาท
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,220.-บาท 
จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 269,280.-บาท
       ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกองค์การบริการส่วนตําบล 
เดือนละ 1,750.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.-บาท
และเงินประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เดือนละ 880.-บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน 
เป็นเงิน 21,120.-บาท
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกองค์การ-
บริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750.-บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000..-บาทและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เดือนละ 880.-บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน 
เป็นเงิน 21,120.-บาท
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,200.-บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400..-บาท
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,355,200 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา 
อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และ
เลขานุการสภา อบต.ดังนี
(1) ประธานสภา อบต.เดือนละ 11,220.-บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 134,640.-บาท
(2) รองประธานสภา อบต.เดือนละ 9,180.-บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 110,160.-บาท
(3) สมาชิกสภา อบต.เดือนละ 35 คน เดือนละ 7,200.-เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,024,000.-บาท
(4) เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200.- บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400.-บาท
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,843,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 7 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่ง นิติกร จํานวน 1 อัตรา
5.ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
6.ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
7.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
    ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน 
เลือนระดับของพนักงานส่วนตําบล
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ(พ.ต.ก.)
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นิติกร 
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 222,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สายบริหารและพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิได้รับ จํานวน 4 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่ง นิติกร จํานวน 1 อัตรา
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 148,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่
ลูกจ้างประจําในตําแหน่ง ลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในแผนงาน
บริหารงานทัวไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 1 อัตรา 
ในตําแหน่ง คนงานทัวไป
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
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เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 17,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของลูกจ้างประจํา 
ทีปฏิบัติงานในแผนงานบริหารงานทัวไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง คนงานทัวไป
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,199,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานในแผนงานบริหาร
งานทัวไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 8 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา
3.ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
5.ตําแหน่ง ผู่ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
6.ตําแหน่ง คนครัว จํานวน 1 อัตรา
7.ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
ทังนี ให้จ่ายตามคําสังเลือนเงินเดือน เลือนระดับของพนักงานจ้าง
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ทีปฏิบัติงานในแผนงานบริหารงานทัวไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
จํานวน 5 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา
3.ตําแหน่ง คนครัว จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)

งบดําเนินงาน รวม 2,005,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)
   ฐานอํานาจ   ที มท 0809.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
เรืองการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกแวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3 )พ.ศ.2559 
และหนังสือที มท0808.2/ว5862 ลงวันที 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 
เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้บริหารท้องถินซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
   ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,066,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการ
ถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอืนใด
ทีเกียวกับการดําเนินงานของสํานักปลัด อบต.ตามภารกิจและอํานาจหน้าที
ของ อบต.ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศ จ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วิดีโอ วิดีทัศน์ ค่าอัดขยาย
รูปภ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจการของ อบต
.ในสือประเภทต่าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นพับและค่าโฆษณา
และเผยแพร่ทีเกียวกับการดําเนินงานของสํานักปลัด ตามภารกิจและ
อํานาจหน้าทีของ อบต.และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี
3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมาต่างๆของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการ
ดําเนินงานของสํานักปลัด ตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
4.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติม เสริม
สร้าง ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนําค่าบริการกําจัดปลวก
หรือแมลง ค่าจ้างเหมาจัดทําของและค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวกับการ
ดําเนินงานของแผนงานบริหารทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที อบต.ที
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลีย
กันได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังงบประมาณการไว้
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 30,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
ตรวจงานหรือเยียมชมทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืมค่าของขวัญของทีระลึก ค่าจัดทําเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียว
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฏาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

2. ค่าเลียงต้อนรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ตังไว้ 70,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง
สภาท้องถินคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตัง
ตามกฏหมายหรือตามระเบียบหรือตามหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ
รัฐวิสาหกิจกับเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
เครืงใช้ในการเลียงรับรองและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองในการ
เลียงต้อนรับ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
   ฐานอํานาจ นังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฏาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถินหรือผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
สังให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนตําบลพรสําราญ
ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ)
     ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.
พรสําราญ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แผนงานบริหารงานทัวไป  หน้า 242 ที 2
     ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
มาตรา 16(15)
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจร เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ 
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
หน้า 247 ที 13
    ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 66
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต
.พนักงานและลูกจ้าง อบต.พรสําราญ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.พรสําราญและลูกจ้าง อบต.พรสําราญ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน ค่าเอกสารสิงพิมพ์  ค่ากระเป๋า
หรือสิงของทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสัมนาคุณในการดูงาน
ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ 2561-2564) ของ 
อบต.พรสําราญ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 242 
    ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 มาตรา 66 ,67,68 
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โครงการเช่าพืนทีเครืองมือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีเครืองมือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
   ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้า 253 ที 33
     ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 85 (4)
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าวัสดุ-อุปกรณ์เครืองเขียน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้า 240 ที 1
      ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของราชการ 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ เครืองตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี 
รถยนต์ส่วนกลาง (เฉพาะค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บพ 4318 บุรีรัมย์ ค่าซ่อมปกติ 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ไม่เกินปีละ 12,800.-บาท /คัน/ปี)
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ 
อบต.พรสําราญ
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ 
กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ทีถูพืน
 ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
กุญแจ ฯลฯ
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  09:51:09 หน้า : 7/60



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
ปลักไฟ หลอดไฟโคมไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน และไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครืองติดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
และวิทยุอืนๆทีสามารถ เครืองรับสัญาณ ดาวเทียม ฯลฯ
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ 
นํายาล้างห้องนํา ตะกว้าง ถุงพลาสติก กระติกนําแข็ง ฯลฯ 
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ 
ทินเนอร์ สีแปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย 
หินคลุก อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบีอง สังกะสี ตะปู ค้อน
คีม ชะแลง จอบ เสียง เหล็กเส้นท่อนําและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ 
โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
ยางนอกยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน นํามันเบรค หัวเทียน 
ไขควง น๊อตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํานํารถยนต์ 
กันชน รถยนต์ เบาะรถยนต์ พิล์มกรองแสง เข็มขันนิรภัย แม่แรง 
กุญแจปากตาย คีมล็อค สัญญาญ ไฟกระพริบ กรวยจราจร 
ฯลฯ
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง นํามันหล่อลืน
ต่างๆทีใช้กับรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร เพือใช้ในการประดับ 
ตกแต่งอาคารสถานทีและบํารุงรักษาสิงแวดล้อมสถานทีราชการ 
เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช 
ต้นไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ดินปลูก ใบมีด เชือก 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบ เสียม 
กระถางต้นไม้ ฯลฯ
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดํา 
ทีได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง 
และวัสดุโฆษณา ฯลฯ
     ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ หมึกเครืองพิมพ์
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนืองแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
เมนบอร์ด เมาส์ สาย USB เมมโมรี ชิปเครืองกระจายสัญญาณ
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟเแวร์
ทีมีหน่วยราคาไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.พรสําราญและกิจการอืนๆ
ในทีสาธารณะเกียวกับงานองค์การบริหารส่วนตําบล
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
     ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าบํารุงรักษาสาย 
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร
 ค่าธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริหาร การเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
     ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตทีใช้ประจํา
สํานักงานสําหรับใช้ในทางราชการและบริการประชาชน 
ค่าเช่าพืนทีเว็ปไซต์เพือใช้ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รถยนต์ส่วนกลาง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และมีสภาพดีคงเดิม(เฉพาะค่าซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 9658  บุรีรัมย์ )
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.
พรสําราญ
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพืออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลตูมใหญ่เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างอําเภอคูเมือง
จํานวน 20,000.-บาท 
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว3613 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) ของ อบต.พรสําราญ
ยทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี แผนงานบริหารงานทัวไป
หน้า 261 ที 1  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 610,000 บาท
งบบุคลากร รวม 463,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 463,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทังนีให้จ่าย
ตามคําสังการเลือนระดับของพนักงานส่วนตําบล
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 229,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ทีปฏิบัติงานในงานวางแผนสถิติและวิชาการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)
      ฐานอํานาจ   ที มท 0809.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 
2550  เรืองการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกแวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก หรือจัดทํา
เอกสารรูปเล่มอืนใด
(2) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆเพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆ 
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการภายในวงเงินประมาณทีตังไว้
       ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)
       ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
หรือผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต.พรสําราญ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต.พรสําราญ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามรายละเอียดโครงการ
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 
แผนงานบริหารงานทัวไป   หน้า 242 ที 1
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที2) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ทีมท 0810.2/ว0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ใด้ตามปกติและมีสภาพดีคงเดิม เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองพิมพ์ ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ่ อบต.
พรสําราญ ยุทธศาสตร์การบริหารงานกิจการบ้านเมืองทีดี 
หน้าที 251 ท2ี5
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559
    

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกรดาษ 
กาว แฟ้ม และวัสดุสํานักงาน ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึก
สําหรับเครืงพิมพ์เลเซอร์ หมึกเครืองพิมพ์ แผนกรองแสง 
กระดาษต่อเนืองแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมนบอร์ด 
เมาส์ สาย USB เมนโมรีชิป เครืองกระจายสัญญาณแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคา
หน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

งานบริหารงานคลัง รวม 2,717,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,247,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,247,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,874,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
จํานวน 6 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการคลัง จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
5.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
6.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
ทังนีให้จ่ายตามคําสังเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของ
พนักงานส่วนตําบล
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายบริหาร จํานวน 1 อัตรา
ในตําแหน่ง นักบริหารงานคลัง
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 301,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ทีปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนเงินเดือน เลือนระดับของพนักงานจ้าง
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีปฏิบัติงานในกองคลัง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ 
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
    ฐานอํานาจ   ที มท 0809.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
เรืองการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกแวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3 )พ.ศ.2559 
และหนังสือที มท0808.2/ว5862 ลงวันที 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 
เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็นหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือ
จัดจัดเอกสารรูปเล่มอืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานของกองคลัง
ตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้าย
หรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์การบันทึกภาพยนต์
 วีดีโอ วีดีทัสน์ ค่าอัดขยายรูปถ่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 และการเผยแพร่ของกองคลังในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์สิงพิมพ์ต่างๆ 
จัดทําแผ่นพับและค่าใช้จ่ายเพือโฆษณาและเผยแพร่ทีเกียว
กับการดําเนินงานกองคลังตามภารกิจและอํานาจหน้าทีอบต.
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
3.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆในกองคลัง เพือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ 
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้าง ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา อบต.ไปฝึกอบรม
เป็นต้น
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
     ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
สังให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
    ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน
ตําบลพรสําราญ

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตําบลพรสําราญ ฯลฯ เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน
ของ อบต.พรสําราญ และเพือเป็นการเพิมรายได้ของ อบต.
โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรม
และสะดวกรวดเร็ว
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาตร์การบริหารกิจการทีดี แผนงานบริหารงานทัวไป 
หน้าที 254 ที 34
    ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.3/462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.3/ว67 ลงวันที 9 มกราคม 2555 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการชําระภาษีฉับไวกับการเคลือนที อบต.พรสําราญ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชําระภาษีฉับไวกับการเคลือนที อบต.พร
สําราญ ฯลฯ เพือออกหน่วยเคลือนทีให้บริการจัดเก็บภาษี
ให้กับประชาชนและเพิมรายได้ให้กับ อบต.
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
     ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาตร์การบริหารกิจการทีดี แผนงานบริหารงานทัวไป 
หน้าที 254 ที 35
    ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.3/462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.3/ว67 ลงวันที 9 มกราคม 2555 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ่ อบต.
พรสําราญ ยุทธศาสตร์การบริหารงานกิจการบ้านเมืองทีดี 
หน้าที 251 ท2ี5
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559
  

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกรดาษ กาว 
แฟ้ม ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับ
เครืงพิมพ์เลเซอร์ หมึกเครืองพิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษต่อเนือง
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมนบอร์ด เมาส์ สาย USB เมนโมรีชิป
 เครืองกระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีคาคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 587,300 บาท
งบบุคลากร รวม 429,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 408,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา
ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน 
เลือนระดับของพนักงานส่วนตําบล
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานlส่วนตําบล
ทีปฏิบัติงานในงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ในตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)

งบดําเนินงาน รวม 158,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
    ฐานอํานาจ   ที มท 0809.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
เรืองการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกแวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบล
ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิน
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
     ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3 )พ.ศ.2559 
และหนังสือที มท0808.2/ว5862 ลงวันที 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 
เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช้าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

(1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(2)ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 
     เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการฝึกอบรม 
ประชุมสัมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ค่าธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและมีสภาพดีคงเดิม
    ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
     ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
 อบต.พรสําราญ
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559
    

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกรดาษ กาว 
แฟ้ม ฯลฯ
    ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
      ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางในสายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรค หัวเทียน 
ไขควง น๊อตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ 
กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง 
กุญแจปากตาย คีมล็อค เกียร์ล็อค คลัชต์ สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ    
    ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันเบนซินนํามันก๊าด แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง 
นํามันหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับ
เครืงพิมพ์เลเซอร์ หมึกเครืองพิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษต่อเนือง
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมนบอร์ด เมาส์ สาย USB เมนโมรีชิป
 เครืองกระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีคาคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ทีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสังการ

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรมสัมมนาของ สมาชิก อปพร. 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถินหรือผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
สังให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
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โครงการช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนจากการ
ขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่านํามันเชือเพลิง ค่าเบียเลียง เจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน
ค่าเช่าอุปกรณ์ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 235 ที 18
  ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (3) มาตรา 68 (1)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 231 ที 3
  ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29) (30)
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัย
ให้กับประชาชน เช่นค่า ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าชุดแต่งกายและวัสดุประกอบการฝึกอบรม
ค่าวัสดุเครืองเขียน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 231 ที 1
  ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (4)
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โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัยให้กับประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัย
ให้กับประชาชนจ่าย เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุเครืองเขียน ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง  
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 234 ที 13
  ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและมีสภาพดีคงเดิม
   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
     ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ่ อบต.
พรสําราญ
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีสภาดีคงเดิม
(เฉพาะค่าซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกนําอเนกประสงค์
หมายเลขทะเบียน บท 3411 บุรีรัมย์ )
    ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.
พรสําราญ
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,362,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,100,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,100,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 590,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน 
เลือนระดับของพนักงานส่วนตําบล
   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  09:51:09 หน้า : 21/60



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา 
ในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา
ในตําแหน่ง ลูกจ้างประจํา ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ทังนีให้จ่ายตามคําสังการปรับปรุงค่าจ้างของลูกจ้างประจํา
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา
ในตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนเงินเดือน เลือนระดับของพนักงานจ้าง
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3 )พ.ศ.2559 
และหนังสือที มท0808.2/ว5862 ลงวันที 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 
เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิน 
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการ
ถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอืนใด
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศ จ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วิดีโอ วิดีทัศน์ ค่าอัดขยาย
รูปภ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจการของ อบต
.ในสือประเภทต่าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นพับและค่าโฆษณาและ
เผยแพร่อืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมาต่างๆของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ
ภายในวงเงินทีตังงบประมาณไว้
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถินหรือผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบล
พรสําราญสังให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพร
สําราญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
     ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีมีความชํารุดเสียหาย
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีสภาพดีคงเดิม
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชีแบบพิมพ์ ชอล์ก 
ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์ ตะแกรง
วางเอกสาร กุญแจ ฯลฯ
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปรสเตอร์ 
พู่กันสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง 
อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ฯลฯ
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึก
สําหรับเครืงพิมพ์เลเซอร์ หมึกเครืองพิมพ์ แผนกรองแสง 
กระดาษต่อเนืองแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมนบอร์ด เมาส์ 
สาย USB เมนโมรีชิป เครืองกระจายสัญญาณแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีคาคาหน่วยหนึง
ไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,229,130 บาท
งบบุคลากร รวม 4,025,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,025,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,748,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
จํานวน 10 อัตรา  
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,169,700 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 8 อัตรา
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ) จํานวน 7 อัตรา และ พนักงานจ้างทัวไป 
(ไม่จํากัดวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา ทีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 107,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 8 อัตรา
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ) จํานวน 7 อัตรา และ พนักงานจ้างทัวไป 
(ไม่จํากัดวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา ทีปรับปรุงเงินเดือน/เงินเพิมอืนแล้ว 
สูงกว่างบประมาณทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

งบดําเนินงาน รวม 3,383,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 68,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิน 
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,387,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าซักฟอก,ค่าตักสิงปฏิกูล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)     
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (เกียวกับการจ้างเหมา ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือ
สิงพิมพ์ต่าง ๆ )     
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ      
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดภายนอกอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ     
- ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น 
 - ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รวมถึง 
- ค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของ
การไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวม
ถึง การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)   
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก   
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง 
ตําแหน่งผู้ดูแลเด็กฯ ทีเดินทางไปราชการ การประชุมอบรม สัมมนา  
หรือผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญสังให้ไปปฏิบัติราชการให้
องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็น 
ค่าจัดตกแต่งสถานที เวที และไม้ประดับ ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ขนม และของเล่นสําหรับมอบแก่เด็ก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง รับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน หรือค่าใช้จ่าย 
อืน ๆ ทีเกียวข้อง     
   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
   ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 209 ที 5
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
   
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.พรสําราญ
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 211 ที 11
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,117,200 บาท
1)เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ 
อบต.พรสําราญทัง 9 แห่ง ตามจํานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560
 จํานวน 228 คน อัตราคนละ 20  บาท จํานวน 245 วัน
เป็นเงิน 1,117,200 บาท
2)เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.พรสําราญ ทัง 9 แห่ง ตามจํานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560
 จํานวน 228 คน  อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 387,600 บาท  
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 210 ที 9 
  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560     

โครงการอบรมเพิมศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาทําเอกสาร
ประกอบ
การประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 208 ที 4
  ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี     
เครืองคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เครืองเสียง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าต่าง ๆ    
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและสิงก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอืนๆ  
ฯลฯ   
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 

ค่าวัสดุ รวม 1,897,830 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร  
ซองใส่เอกสาร  เทปใส  คลิป  เครืองคํานวณเลข  เครืองเย็บกระดาษ   
เครืองเจาะกระดาษ  กระดานไวท์บอร์ดปากกาไวท์บอร์ด  ตรายาง     
นํายาลบคําผิด  และวัสดุอืนๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   
   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   
เช่น   ผงซักฟอก นํายาขัดพืน ไม้ถูพืน  ไม้กวาด  ถ้วย ชาม ช้อน แป้ง  
แก้วนํา  ขันนํา  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  นํายาล้างจาน  นํายาเช็ดกระจก   
ผ้าเช็ดมือ  ผ้าปูทีนอน  ปลอกหมอน  หมอน ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ     
สเปรย์ปรับอากาศ  ถังขยะ  ถุงขยะ  และวัสดุอืน ๆ ทีมีอายุการใช้งาน 
เกิน 1 ปี แต่มีราคาไม่เกิน 5,000  บาท เช่น หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า
กระติกนําร้อน กระดินนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ    
   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,787,830 บาท
1)อาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 436,900 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.พรสําราญ ทัง 9  แห่ง  ตามจํานวนนักเรียน    
ณ 10 มิถุนายน 2560 จํานวน 228 คนๆ ละ 7.37 จํานวน 260 วัน
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 208 ที 2   
  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14 มิถุนายน พ.ศ.2560
2)อาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) ตังไว้ 1,350,930 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สนับสนุนโรงเรียนในพืนทีทัง 6
 โรงเรียนจัดสรรให้เด็ก อนุบาล 1 -  ประถมศึกษาปีที 6     
ตามจํานวนเด็กนักเรียน ณ  วันที 10  มิถุนายน 2560  จํานวน 705
 คน  อัตราคนละ 7.37  บาท  จํานวน 260  วัน 
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 208 ที 2      
  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน พ.ศ.2560
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปรสเตอร์ พู่กัน
สี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด 
ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแลกเปลียนจ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด   
เพือให้ได้มาซึงกรรมสิทธิ  ในวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึงโดยสภาพเมือใช้ 
ย่อมสินเปลืองไปเอง  แปรสภาพ หรือไม่คงทนถาวรแต่มีอายุการใช้งาน
ไม่เกิน 1 ปี เช่น  หรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  หรือแถบพิมพ์  
ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  เม้าท์   
แป้นพิมพ์  แผ่นกรองแสง สายเคเบิลฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ ทัง 9 ศูนย์
โดยเบิกจ่ายตามใบเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ง
    ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
    ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552

งบเงินอุดหนุน รวม 2,820,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,820,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,820,000 บาท
อุดหนุนเงินสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด  
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานทัง 6 โรงเรียน
ตังไว้ 2,820,000 บาท 
เพืออุดหนุนเงินสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด   
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)ในเขต 
อบต.พรสําราญ ตามจํานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560 
จํานวน 705 คน อัตรามือละ 20 บาท ต่อคน จํานวน 200 วัน
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 258 ที 1 
  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14 มิถุนายน พ.ศ.2560    
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กในระบบและนอก
ระบบ

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ให้เด็กในระบบและนอกระบบ เช่น ค่าจัดทําเอกสาร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)     
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา หน้า 211 ที 14    
  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 660,300 บาท
งบบุคลากร รวม 355,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา
ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน 
เลือนระดับของพนักงานส่วนตําบล
   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)

งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผนปิด
ประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วิดีโอ วิดีทัศน์ ค่าอัด
ขยายรูปถ่ายการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภท
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชา
สัมพันธ์สิงพิมพ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายเพือโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
2.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่าย
ได้ในประเภทรายจ่ายนี
    ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าซือทรายกําจัด ลูกนํายุงลาย 
นํายาพ่นสารเคมี ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามรายละเอียดโครงการ
    ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 212 ท1ี
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีดยาพร้อมเข็ม
แอลกอฮอล์ สําลี ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามรายละเอียดโครงการ
    ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 212 ท2ี
        ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(3)
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานใด้
ตามปกติและมีสภาพดีคงเดิม
    ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ่ อบต.
พรสําราญ
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกรดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติช้าราชการแบบพิมพ์ชอล์ก ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือการจัดพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร
นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน กุญแจ ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน 
นํามันดีเซล นํามันทีใช้กับเครืองพ่นหมอกควัน 
และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
    ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ 
นํายาวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้
ในประเภทรายจ่ายนี
    ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ หมึกเครืองพิมพ์แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนืองแผงเป็นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมาส์ สาย USB เมมโมรี ชิป เครืองกระจายสัญญาณแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีหน่วยราคา
ไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
    ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนให้สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการ
จัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณสุขและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจําปีงบประมาณ 2560
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที 3 เมษายน 2560
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,577,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,233,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,233,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,191,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
จํานวน 5 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่ง นายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา
4.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 อัตรา
ทังนีให้จ่ายตามคําสังเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของพนักงานส่วนตําบล
   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานช่าง 
ในตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง จํานวน 1 อัตรา
    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)

งบดําเนินงาน รวม 344,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
    ฐานอํานาจ   ที มท 0809.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
เรืองการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกแวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน
    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

1.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการ
ถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอืนใด
ทีเกียวกับการดําเนินงานของกองช่างอบต.ตามภารกิจและอํานาจหน้าที
ของ อบต.ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้าย  หรือแผงปิด
ประกาศ จ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วิดีโอ วิดีทัศน์ ค่าอัดขยาย
รูปภ่าย ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ของกองช่างในสือ
ประเภทต่าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นพับและค่าใช้จ่ายเพือโฆษณาและ
เผยแพร่ทีเกียวกับการดําเนินงานของกองช่างตามภารกิจและอํานาจหน้าที
ของ อบต.และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในกองช่าง  เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมาต่างๆเช่นค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ของกองช่าง เป็นต้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้
ทุกรายการภายในวงเงินทีตังงบประมาณไว้
    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
     ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพย์สินของกองช่าง เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ่ อบต.
พรสําราญ
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกรดาษ กาว 
แฟ้ม สมุดบัญชี ชอล์ก ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ ฯลฯ
    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้
 ทินเนอร์ สีแปรงทาสี ปูนซีเมนต์ หิน ดิน ทราย หินคลุก อิฐ 
หรือซีเมนต์ บล๊อก กระเบีอง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง 
จอบ เสียม เหล็กเส้น ท่อนํา และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม 
อ่างล้างมือ ฯลฯ
    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ สําหรับหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์เลเซอร์ หมึงเครืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนืองแผง
เป็นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ สาย USB เมมโมรี ชิปเครือง
กระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอ
ฟแวร์ทีมีหน่วยราคาไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,076,500 บาท
งบบุคลากร รวม 280,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
ทังนีให้จ่ายตามคําสังเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของพนักงาน
ส่วนตําบล
   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้าถนน(00242)

งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้าถนน(00242)
     ฐานอํานาจ   ที มท 0809.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
เรืองการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกแวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับเงินการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิน
   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้าถนน(00242)
     ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

1.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสาร
รูปเล่มอืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานของกองช่างอบต.ตามภารกิจ
และอํานาจหน้าทีของ อบต.ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้าย  หรือแผงปิด
ประกาศ จ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วิดีโอ วิดีทัศน์ 
ค่าอัดขยายรูปภ่าย ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ของงานไฟฟ้า ในสือประเภทต่าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นพับ
และค่าใช้จ่ายเพือโฆษณาและเผยแพร่ทีเกียวกับการดําเนินงาน
ของงานไฟฟ้าตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในงานไฟฟ้า  เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมาต่างๆเช่นค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
 เป็นต้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ
ภายในวงเงินทีตังงบประมาณไว้
4.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน์  ทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่การประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
นําค่าบริการค่าจ้างเหมาจัดทําของและค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวกับการ
ดําเนินงานของแผนงานไฟฟ้าถนนไปตามภารกิจอํานาจหน้าที อบต.ที
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลีย
กันได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังงบประมาณการไว้
   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้าถนน(00242)
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.พรสําราญ
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้าถนน(00242)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.
พรสําราญ
    ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกรดาษ กาว 
แฟ้ม สมุดบัญชี ชอล์ก ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้าถนน(00242)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้ในอาคารสํานักงาน หรือสถานที
ทีอยู่ในความดูแลของ อบต.พรสําราญ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ แผงบังคับไฟฟ้า
เครืองตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้าถนน(00242)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 480,000 บาท
เพืออุดหนุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาคูเมืองเป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟ้า ค่าติดังไฟฟ้าสาธารณะ ติดตังโคมไฟฟ้า
สาธารณณะเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านใน
เขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญจํานวน 6 หมู่บ้าน 
ดังนี
1. หมู่ที 1 บ้านหนองขวาง  ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ระยะทางจากบ้านนายอุ้ม ถินวิมล ถึงบ้านนางโฮม เข็มโคตร
จํานวนเงิน 51,821.-บาท
2.หมู่ที 4 บ้านตะคร้อ  หมูที 19 บ้านน้อยสุขสันต์ ต.พรสําราญ 
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ระยะ
จุดที 1 ระยะทางจากบ้านนายบัวไล รอไธสง ถึงบ้านนางหนู หันตะ
จุดที 2 จากบ้านนายสลิด บุญมีมาก ถึงบ้านนายวิเชียร ปะวะภูทะ
จุดที 3 จากบ้านนางทองดี บุญยะสาร ถึงบ้านนายโสมมนัส  นามภักดี
จุดที 4  จากบ้านนายสุพัตร คําสุวรรณ ถึงบ้านนายที ทําธุระ  
จํานวนเงิน 149,012.-บาท
3. หมู่ที 9 บ้านสระปะคํา   ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
จุดที 1 ระยะทางจากบ้านนายอินทร์ หาลี ถึงบ้านนายยงค์  ทองอาด
จุุดที 2 บ้านนายมติ ปักการะเน 
จุดที 3 บ้านนางทองอินทร์  เกตุแก้วเกลียงถึงทีนายคําใส สาลีอาด
จํานวนเงิน 80,022..-บาท
4.หมู่ที 13 บ้านโนนเมือง ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
จุดที 1 ระยะทางจากบ้านนางจําปา โคตรศักดิ ถึงทีนายชาลี ศรีเทพ
จัดที 2 จากแยกบ้านนายประทวน ถนมศิลป์ ถึงบ้านนางภัทรวดี -
หวะสุวรรณ จํานวนเงิน 149,960.-บาท
5.หมู่ที 14 บ้านจังหัน  ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ระยะทางจากบ้านนายบุญทัน  นันทวงค์ ถึงบ้านนางทองคํา ปะวะภูทะ
จํานวนเงิน 47,917.-บาท
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสนตร์
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที 3 เมษายน 2560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,664,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,321,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,321,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 871,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 3 อัตรา ดังนี
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 3 อัตรา
ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน 
เลือนระดับของพนักงานส่วนตําบล
   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ทีปฏิบัติงานในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จํานวน 2 อัตรา ดังนี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา
   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)

งบดําเนินงาน รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
     ฐานอํานาจ   ที มท 0809.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
เรืองการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกแวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัด
ทําเอกสารรูปเล่มอืนใดทีเกียว กับอํานาจหน้าทีของ อบต.
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้าย
หรือแผงปิดประกาศ จ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ 
วิดีโอ วิดีทัศน์ ค่าอัดขยายรูปภ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และการเผยแพร่กิจการของ อบต.ในสือประเภทต่าง เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สิงพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นพับและค่าโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมาต่างๆของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล 
หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
ทีตังงบประมาณไว้
   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก หรือผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญสังให้ไป
ปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
    ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ฯลฯ
      เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการจัดอบรม
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการนี
       ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  หน้า 203 ที 3
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญิติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(6) พระราช
บัญญัติสภาตําบลสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
มาตรา 68(7)

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ให้แก่ประชาชน ฯลฯ
       เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุฝึกเกียวกับการอบรม 
ค่าจัดสถานที ค่าอาหารและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการนี
       ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
อบต.พรสําราญ  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน้า 200 ที 2
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญิติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิน พ.ศ.2542
 มาตรา 16(6) พระราชบัญญัติสภาตําบลสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 68(7)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน
     เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการจัดอบรม 
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการนี
    ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  หน้า 242 ที 3
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญิติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิน พ.ศ.2542
มาตรา 16(6) พระราชบัญญัติสภาตําบลสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 68(7)
โครงการอบรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด
    เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการจัดอบรม 
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการนี
    ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
ด้านรักษาความมันคงและความสงบ หน้า 235 ที 16
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญิติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิน พ.ศ.2542 
มาตรา 16(6) พระราชบัญญัติสภาตําบลสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 68(7)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
บริการประชาชน และมีสภาพดีคงเดิม
   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกรดาษ กาว 
แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติช้าราชการแบบพิมพ์ ชอล์ก ตรายาง 
ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจัดพิมพ์  ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน กุญแจ ฯลฯ
   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ หมึกเครืองพิมพ์
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนืองแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
เมนบอร์ด เมาส์ สาย USB เมมโมรี ชิปเครืองกระจายสัญญาณ
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟเแวร์
ทีมีหน่วยราคาไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลพรสําราญ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   
เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การจัดทําสนาม เงินรางวัล 
ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 219 ที 7   
  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตามโครงการจัดงาน  
รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ เพือให้ประชาชนได้แสดงออกถึง  
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และให้ความสําคัญของเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย  
  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับแก้ไข เพิมเติม 
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0508/ว 2381
ลงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ    
จัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
เงินรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมเพืออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
ค่าวัสดุสําหรับการประกวดแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง 
ค่านําแข็ง นําดืม ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)    
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณด้านภาพชีวิต 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 205 ที 13  
  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559    

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ    
จัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
เงินรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมเพืออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 
ค่าวัสดุสําหรับการประกวดแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง 
  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) 
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 203 ที 4  
  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559    

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ    
ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
เงินรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมเพืออนุรักษ์ประเพณีวันเข้า
พรรษา 
ค่าวัสดุสําหรับหล่อเทียน ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่านําแข็งนํา
ดืม ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า 202 ที 2  
  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559    
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โครงการจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถินตําบลพรสําราญ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํัาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน 
เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําป้าย 
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับแก้ไข เพิมเติม 
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559    

โครงการธนาคารความดี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารความดี    
เช่น ค่าจัดทําเอกสารแบบฟอร์มบันทึกความดี ค่าป้ายโครงการ   
ค่าจัดทําเกียรติบัตร ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า 205 ที 11  
  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559    

โครงการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ    
จัดงานสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมคุณธรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการจัดอบรม  ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง 
ค่าอาหารและอาหารว่างสําหรับผู้เข้าอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร 
  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) 
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 202 ที 1  
  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559    
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 90,000 บาท

1. เพือุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง ประจําปี 2561 จํานวน 20,000.-บาท
    ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
   ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 256 ที 1
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 

2.เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอคูเมืองตามโครงการของดี
อําเภอคูเมือง  จํานวน 30,000.-บาท 
ตามหนังสือทีว่าการอําเภอคูเมือง ที บร 1019/ว 358
ลงวันที 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง การสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
จัดงานมหกรรมของดีอําเภอคูเมือง
   ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับแก้ไข เพิมเติม
เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14 มิถุนายน พ.ศ.2560
 
3.เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอคูเมืองในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ เพือให้ประชาชน
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และให้ความสําคัญของเอกลักษณ์ความ
เป็นชาติไทย  จํานวน 10,000.-บาท   
   ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
    ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับแก้ไข เพิมเติม 
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 

4. เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอคูเมืองตามโครงการการ
จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช     จํานวน 30,000.-บาท
ตามหนังสือทีว่าการอําเภอคูเมือง ที บร 1018/2297
ลงวันที 4 สิงหาคม 2560 เรือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือจัดทําโครงการจัดงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว3613 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,901,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมถนนดิน ถนนดินหินคลุก 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางทีชํารุดเสียหายทีอยู่ในความ
ดูแลของ อบต.พรสําราญ ตามแบบแปลน อบต.พรสําราญ
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.
พรสําราญ ยุทธศาสตร์       
    ฐานอํานาจ

งบลงทุน รวม 4,201,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,201,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที 6 บ้านสําโรง จํานวน 278,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 บ้านสําโรง ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สายจากบ้านนางสมปอง  ถินทับไทย ถึงฟาร์มไก่  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร 
ท่อระบายนําคอนกรีตขนาด ? 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน    
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562)
 ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับท1ี) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา     
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 บ้านหนองขวาง (สายที 1 ) จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 
บ้านหนองขวาง ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
จากบ้านนายบุญเสาร์ แสงทอง ถึงทีนานายบุญเสาร์ แสงทอง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 บ้านหนองขวาง (สายที 2) จํานวน 116,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 1 บ้านหนองขวาง ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
จากถนน คสล.เดิมบ้านนายบุญเสาร์ แสงทอง ถึงถนน คสล. ปี2560
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร 
ท่อระบายนําคอนกรีตขนาด ? 0.40 x1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน     
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) ฉบับแก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 บ้านหนองกุง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 10 บ้านหนองกุง ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนายพรม  ศรีนาแพง ถึงบ้านนายพรสวรรค์  กินนารี  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร  
ท่อระบายนําคอนกรีตขนาด ? 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 5 ท่อน  
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 11 บ้านโนนยานาง จํานวน 319,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 11 บ้านโนนยานาง ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สายจากบ้านโนนยานาง ถึงบ้านโนนเมือง  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร   
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 บ้านผักกาดหญ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 12 บ้านผักกาดหญ้า ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายถนนจาก คสล.เดิม ป2ี560  ถึงลําห้วย 
(ช่วงที 1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร   
(ช่วงที 2) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 13 บ้านโนนเมือง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 13 บ้านโนนเมือง ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากสีแยกบ้านนายคูณ พุสาโล ถึงลําห้วยขมิน  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 14 บ้านจังหัน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 14 บ้านจังหัน ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนางแหล่  กะกันดี  ถึงลําห้วย  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร  
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา        
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 16 บ้านเพชรบูรพา (สายที 1) จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 16 บ้านเพชรบูรพา ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนายสมจิตร จันทร์ทอน ถึงบ้านนายทองสา ชาวประสงค์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร   
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 16 บ้านเพชรบูรพา (สายที 2) จํานวน 157,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 16 บ้านเพชรบูรพา ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนายหนูจีน ดงปัญจ่า ถึงหน้าวัดบูรพาราม 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 17 บ้านหนองขวางน้อย (สายที 1) จํานวน 146,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 17 บ้านหนองขวางน้อย ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
จากบ้านนายพันธ์  บัวศร ถึงสามแยกข้างวัด 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 17 บ้านหนองขวางน้อย (สายที 2) จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 17 บ้านหนองขวางน้อย ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
จากถนน คสล.เดิมป๒ี๕59 ถึงเรือนไหมรีสอร์ท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา      
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 19 บ้านน้อยสุขสันต์ จํานวน 174,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 19 บ้านน้อยสุขสันต์ ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์    
สายจากบ้านนายสุพจน์ ผลสูงเนิน ถึงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร   
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 บ้านโคกเพชร (สายที 1) จํานวน 49,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2 บ้านโคกเพชร ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนายคูณ ตรีวุธ ถึง ทีราชพัสดุ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา       
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 บ้านโคกเพชร (สายที 2) จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2 บ้านโคกเพชร ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สายจากบ้านนางสม ปะตังพลัง ถึงสระนําประปา หมู่ที 2 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร   
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 บ้านโคกเพชร (สายที 3) จํานวน 41,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2 บ้านโคกเพชร ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สายจากบ้านนางไพรี ปะวะภูโต ถึงทีของนายสุด  จันทร์สระบัว 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 94.50 ตารางเมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา     
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 บ้านโคกเพชร (สายที 4) จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2 บ้านโคกเพชร ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนายดุม ดีรัมย์ ถึงประปาบ้านเพชรบูรพา 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร   
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 บ้านหัวถนน จํานวน 212,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3 บ้านหัวถนน ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากประปาหมู่บ้าน ถึงถนนดินยกระดับ ปี2560 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร  
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา      
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 4 บ้านตะคร้อ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 4 บ้านตะคร้อ ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนายบรรจง รอไธสง ถึงบ้านนายนก แก้วเจริญใส 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร 
   ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 บ้านพรสําราญ (สายที 1) จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 บ้านพรสําราญ ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนายสุพรรณ์ ตระกูลรัมย์ ถึงโรงเรียน 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 249.00 ตารางเมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 บ้านพรสําราญ (สายที 2) จํานวน 82,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 บ้านพรสําราญ ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนางสําลี สุธารัมย์ ถึงบ้านนางม้วน นามท้าว 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร  
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 บ้านสระบัว (สายที 1) จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 7 บ้านสระบัว ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สายจากถนน คสล. เดิมป2ี560 ถึงหน้าวัด  
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 94.50 ตารางเมตร 
ท่อระบายนําคอนกรีตขนาด ? 0.40 x1.00 เมตร  จํานวน 7 ท่อน
   ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 บ้านสระบัว (สายที 2) จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 7 บ้านสระบัว ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากบ้านนายบุญตา  ปะตายะโส ถึงโรงงานทําวิกผม 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  92.00  ตารางเมตร  
   ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 บ้านสระบัว (สายที 3) จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 7 บ้านสระบัว ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     
สายจากโรงงานทําถุงมือ  ถึงทีนานายบาน  ปะการะเน  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  280.00  ตารางเมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา      
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 บ้านหนองดุมน้อย (สายที 1) จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 8 บ้านหนองดุมน้อย ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สายจากบ้านนางไพวัลย์ ชารีวรรณ ถึงบ้านนางนันทนา ทองมาก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา        
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 บ้านหนองดุมน้อย (สายที 2) จํานวน 128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 8 บ้านหนองดุมน้อย ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สายจากถนนคสล.เดิมปี2560 ถึงบ้านจังหัน 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร        
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร  
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 15 บ้านหนองเสม็ด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 15 บ้านหนองเสม็ด ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
สายจากสีแยกกลางหมู่บ้าน ถึงประปาหมู่บ้าน  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 9 บ้านสระปะคํา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 9 บ้านสระปะคํา  ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สายจากบ้านสระปะคํา  ถึงบ้านหนองดุมน้อย
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 18 บ้านบัวทอง จํานวน 159,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนลงหินคลุก 
หมู่ที 18 บ้านบัวทอง ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สายจากบ้านนางถิน  ปะเคยะกา ถึงเลียบโคกหนองยาง 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา       
โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์   
ก่อสร้างรัว คสล.ประตูทางเข้า - ออก พร้อมป้ายชือแนะนําศูนย์  
กว้าง 2.50 ม.  สูง 1.80 ม. จํานวน 47 ช่อง  
(ตามแบบก่อสร้าง อบต.พรสําราญ)
  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ  
ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 211 ที 12  
  ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
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โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที 9 บ้านสระปะคํา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนก
ประสงค์
หมู่ที 9 บ้านสระปะคํา ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ขนาดกว้าง 6.600 เมตร ยาว 7.90 เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต.พรสําราญ)
    ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที1) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการติดตังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พร
สําราญ
(ศูนย์วัดพรหมพิราม)

จํานวน 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตังเหล็กดัด พร้อมมุ้งลวดอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พรสําราญ (วัดพรหมพิราม)   
งานติดตังมุ้งลวด หน้าต่างบานเลือน    
หน้าต่างมุ้งลวดแบบเลือนได้ ขนาด 0.70X 1.00 ม.  จํานวน  2 บาน
หน้าต่างมุ้งลวดแบบเลือนได้ ขนาด 0.80X 1.00 ม.  จํานวน  4 บาน
หน้าต่างมุ้งลวดแบบเลือนได้ ขนาด 1.00X 1.00 ม.  จํานวน  7 บาน 
งานติดตังเหล็กดัด     
เหล็กดัดหน้าต่างบานเลือนแบบติดตาย ขนาด 1.60X1.65 ม. 
จํานวน 2 บาน 
เหล็กดัดหน้าต่างบานเลือนแบบติดตาย ขนาด 1.60X2.10 ม. 
จํานวน 7 บาน 
เหล็กดัดหน้าต่างบานเลือนแบบติดตาย ขนาด 1.60X3.20 ม. 
จํานวน 2 บาน 
เหล็กดัดหน้าต่างแบบติดตาย ขนาด 0.45X0.56 ม.   
จํานวน 8 บาน 
  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 210 ที 8  
  ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
(4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (1)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 231,500 บาท
งบบุคลากร รวม 231,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 231,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ทีปฏิบัติงานในงานส่งเสริมการเกษตร จํานวน 1 อัตรา ดังนี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
   ปรากฎในแผนงานการเกษตร(00320)
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 137,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 137,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 137,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวา
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครืองจักร ค่าจ้างแรงงานคน
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (00322)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม ฉบับที 1
ของ อบต.พรสําราญ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
  ฐานอํานาจ ถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559

โครงการเด็กไทยร่วมใจพิทักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กไทยร่วมใจพิทักษ์สิงแวดล้อม
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าจัดซือวัสดุเครืองเขียน และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (00322)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาศตร์การพัฒนาด้านสิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร หน้า 221 ที 4
  ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (7)
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โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักพืนทีสีเขียว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ 
รักพืนทีสีเขียว
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าจัดซือพันธ์ไม้ ค่าวัสดุเกษตร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (00322)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาศตร์การพัฒนาด้านสิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร หน้า 221 ที 5
  ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (7)
โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามรายละเอียดโครงการ
  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (00322)
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาศตร์การพัฒนาด้านสิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร หน้า 220 ที 1
  ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 (7)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,727,750 บาท
งบกลาง รวม 17,727,750 บาท
งบกลาง รวม 17,727,750 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 172,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสะสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
เป็นเงินทีนายจ้างและลูกจ้างต้องนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคม
ในอัตราร้อยละ 5
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/9 
ลงวันที 22 มกราคม พ.ศ.2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท 
และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 
พ.ศ.2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,802,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุโดยอัตราเบียยังชีพ
รายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุโดย

ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600.- บาท/เดือน
ประมาณการได้จํานวน 797 คน
ประมาณการได้จํานวน  478,200.-บาท

ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700.-บาท/เดือน
ประมาณการได้จํานวน 415 คน 
ประมาณการได้จํานวน 290,500.-บาท

ผู้สูงอายุ 80-89 จะได้รับ 800.- บาท/เดือน
ประมาณการได้จํานวน 137 คน
ประมาณการได้จํานวน 109,600.-บาท

และผู้สูงอายุ 90 ปีขึนไป จะได้รับ 1,000.-บาท/เดือน
ประมาณการได้จํานวน 22 คน
ประมาณการได้จํานวน 2,200.-บาท
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 16(10) 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
มาตรา 67(6) และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
อบต.พรสําราญ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ  หน้า 214 ที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,664,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการโดยพิการทีมีสิทธิจะ
ได้รับเบียความพิการคนละ 800.-บาท/เดือน ประมาณการไว้ 590 คน 
เป็นเงิน 5,664,000.-บาท/เดือน
    ฐานอํานาจ  พระรชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห์
หน้าที 214 ที 2   

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิง
ขาดผู้อุปการะเลียงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้
โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพ คนละ 500.-บาท/เดือน
ครบทัง 12 เดือน จํานวน 10 คน
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.พรสําราญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห์
หน้าที 214 ที 3
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สํารองจ่าย จํานวน 535,550 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
หรือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนทีเป็นส่วนรวมเท่านัน
    ฐานอํานาจ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมากที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที 15 กรกฏาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 132,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลพรสําราญ จํานวนประชากร 
7350 คน (สปสช.จัดสรรอัตราละ 45 บาท/คน 
เป็นเงิน 330,750.-บาทอบต.สมทบตามสัดส่วนร้อยละ 40 
เป็นเงิน 132,300.-บาท
    ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน-
ท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557
    ปรากกฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
 อบต.พรสําราญ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา หน้า  259 ที 3     

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือกรณีพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ทีเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติราชการ และในระหว่างเดินทางไปราช
    ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการตรวจมาตรฐาน การบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง การกําหนดรายการค่าใช้จ่าย
เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืน และค่าจ้างของราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน(ฉบับที2)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 201,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทุบกองทันบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(ก.บ.ท.) โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้ยกเว้น
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2500 และระเบีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิน พ.ศ.2540

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)
    ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2500 และระเบีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิน พ.ศ.2540
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