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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 



/

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรสำราญ

           บัดน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลพรสำราญ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ

ประมาณรายจายประจำปตอสภาองคการบริหารสวนตำบลพรสำราญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร

องคการบริหารสวนตำบลพรสำราญจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 79,647,845.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 49,389,735.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,220,899.02 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 

บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 1,437,939.06 

บาท

1.2 เงินกูคงคาง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 58,894,006.22 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จำนวน 2,481.03 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จำนวน 27,196.55 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน 324,084.89 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน 121,800.30 บาท

หมวดรายไดจากทุน จำนวน 7,450.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 21,818,528.45 บาท
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จ ำนวน

(7) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 2,680,882.00 บำท
(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 5,283,725.00 บำท
(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 3,289,371.85 บำท
งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 5,714,920.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 7,413,935.45 บำท
งบบุคลำกร จ ำนวน 17,580,320.00 บำท

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 51,437,647.30 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง จ ำนวน 17,439,100.00 บำท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 36,592,465.00 บำท
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 4,410,882.00 บำท



รายรับจริง

ปี  2562

166,117.18

76,962.40

320,436.09

178,593.00

635.00

742,743.67

23,881,103.79

23,881,103.79

35,172,618.00

35,172,618.00

59,796,465.46

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

33,157,500.00 33,581,300.00

รวม 56,400,000.00 56,500,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 33,157,500.00 33,581,300.00

หมวดภาษีจัดสรร 22,673,000.00 22,461,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

22,673,000.00 22,461,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 569,500.00 457,700.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 160,500.00 154,100.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต

95,000.00 50,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,000.00 250,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 14,000.00 2,500.00

องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ
อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายจ่ายจริง

ปี 2562

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

งบกลาง 16,701,036.00 18,994,500.00 19,437,500.00

งบบุคลากร 16,463,197.00 21,105,685.00 21,095,163.00

งบด าเนินงาน 6,731,078.60 7,090,602.00 7,940,637.00

งบลงทุน 6,290,120.00 5,712,000.00 4,764,300.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 15,000.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,712,931.97 3,482,213.00 3,247,400.00

49,898,363.57 56,400,000.00 56,500,000.00

49,898,363.57 56,400,000.00 56,500,000.00

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ

อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์

รายจ่าย



รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตำบลพรสำราญ

อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
งบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,359,380 0 0 10,359,380

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,607,920 0 0 3,607,920

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 6,751,460 0 0 6,751,460

งบดำเนินงาน 1,649,300 99,000 180,000 1,928,300

    คาตอบแทน 269,800 0 0 269,800

    คาใชสอย 846,500 65,000 120,000 1,031,500

    คาวัสดุ 263,000 34,000 60,000 357,000

    คาสาธารณูปโภค 270,000 0 0 270,000

งบรายจายอ่ืน 15,000 0 0 15,000

    รายจายอ่ืน 15,000 0 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000

                              รวม 12,033,680 99,000 180,000 12,312,680

ใ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งบ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 580,000 0 580,000

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 580,000 0 580,000

งบดำเนินงาน 140,000 330,000 470,000

    คาตอบแทน 30,000 30,000 60,000

    คาใชสอย 90,000 235,000 325,000

    คาวัสดุ 20,000 65,000 85,000

งบลงทุน 0 22,000 22,000

    คาครุภัณฑ 0 22,000 22,000

                              รวม 720,000 352,000 1,072,000

แผนงานการศึกษา

งาน ิ ั่ ไ ี่ ั ึ ั  ั ี ึ
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แผนงานการศึกษา

งาน
งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 6,236,522 0 6,236,522

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 6,236,522 0 6,236,522

งบดำเนินงาน 288,000 3,537,337 3,825,337

    คาตอบแทน 70,000 0 70,000

    คาใชสอย 168,000 1,731,500 1,899,500

    คาวัสดุ 50,000 1,775,837 1,825,837

    คาสาธารณูปโภค 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,660,000 2,660,000

    เงินอุดหนุน 0 2,660,000 2,660,000

                              รวม 6,524,522 6,197,337 12,721,859

พมิพ์



รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตำบลพรสำราญ

อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย
แผนงานสาธารณสุข

งาน
งบ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 191,000 0 191,000

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 191,000 0 191,000

งบดำเนินงาน 23,000 425,000 448,000

    คาตอบแทน 5,000 120,000 125,000

    คาใชสอย 10,000 155,000 165,000

    คาวัสดุ 8,000 150,000 158,000

                              รวม 214,000 425,000 639,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน
งบ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                              รวม 10,000 10,000

ช ช
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แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งบ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รวม

งบบุคลากร 2,049,861 0 2,049,861

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 2,049,861 0 2,049,861

งบดำเนินงาน 190,000 80,000 270,000

    คาตอบแทน 50,000 0 50,000

    คาใชสอย 70,000 25,000 95,000

    คาวัสดุ 70,000 55,000 125,000

งบเงินอุดหนุน 0 497,400 497,400

    เงินอุดหนุน 0 497,400 497,400

                              รวม 2,239,861 577,400 2,817,261

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน
งบ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

พมิพ์



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน
งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,419,200 0 1,419,200

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 1,419,200 0 1,419,200

งบดำเนินงาน 100,000 240,000 340,000

    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใชสอย 30,000 240,000 270,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

                              รวม 1,519,200 290,000 1,809,200

พมิพ์



แผนงานงบกลาง 19,437,500
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 56,500,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,181,800

แผนงานการเกษตร 398,700
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,809,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 639,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,817,261

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,072,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 12,721,859

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,312,680

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 56,500,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 56,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ
อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตาม

ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ และโดย

อนุมัติของนายอ าเภอคูเมือง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



 



ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 100.00

118,084.00 104,877.65 -100.00

49,038.48 50,673.53 -100.00

13,893.40 10,566.00 -87.50

181,015.88 166,117.18

0.00 2,929.40 100.00

20.00 0.00 0.00

715.00 1,323.00 -50.00

4,000.00 6,000.00 -70.00

1,700.00 1,100.00 -50.00

920.00 610.00 -10.00

0.00 0.00 100.00

9,540.00 0.00 -50.00

41,100.00 33,300.00 -73.68
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ
38,600.00 38,000.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 500.00 0.00 % 100.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 125,746.00 10,000.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
1,100.00 2,000.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,040.00 1,000.00 % 900.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 3,000.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 6,000.00 10,000.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 100.00 % 100.00

รวมหมวดภาษีอากร 173,879.27 14,000.00 2,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 52,920.27 1,000.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 14,350.00 12,000.00 % 1,500.00

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 % 1,000.00

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 106,609.00 1,000.00 % 0.00

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร

 

รายรับจริง ประมาณการ

หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ
อ าเภอ คูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์



หน้า : 1/1

38,000.00 31,600.00 -16.67

140.00 100.00 -44.44

96,135.00 76,962.40

285,109.12 320,436.09 -16.67

285,109.12 320,436.09

0.00 185.00 100.00

0.00 80,500.00 -16.67

765.00 223.00 700.00

81,560.00 97,685.00 0.00

82,325.00 178,593.00

0.00 635.00 100.00

0.00 635.00

356,116.90 361,833.91 0.00

10,034,699.04 10,441,908.30 0.00

3,882,367.05 3,650,400.51 -2.22

97,487.90 78,715.99 40.00

0.00 0.00 0.00

7,787,478.00 8,463,549.20 -1.43

79,425.26 84,052.95 -10.00

60,675.35 74,591.93 0.00     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 62,584.13 100,000.00 % 100,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 4,838,570.65 7,000,000.00 % 6,900,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 91,811.60 100,000.00 % 90,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,951.37 50,000.00 % 70,000.00

     ภาษีสุรา 2,009,782.49 0.00 % 0.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,982,732.91 10,000,000.00 % 10,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,603,704.52 4,500,000.00 % 4,400,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 209,710.95 300,000.00 % 300,000.00

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 149,142.00 160,500.00 154,100.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 622.00 500.00 % 4,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 97,820.00 100,000.00 % 100,000.00

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 % 100.00

     ค่าขายแบบแปลน 50,700.00 60,000.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 274,582.00 300,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบ้ีย 274,582.00 300,000.00 % 250,000.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 900.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 209,786.00 95,000.00 50,100.00

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 36,800.00 30,000.00 % 25,000.00



หน้า : 1/1

723,343.00 725,551.00 -3.23

1,500.00 500.00 -66.67

3,123.40 0.00 0.00

23,026,215.90 23,881,103.79

33,150,446.00 35,172,618.00 1.28

33,150,446.00 35,172,618.00

56,821,246.90 59,796,465.46รวมทุกหมวด 52,459,492.89 56,400,000.00 56,500,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า
31,300,817.00 33,157,500.00 % 33,581,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 31,300,817.00 33,157,500.00 33,581,300.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,351,286.62 22,673,000.00 22,461,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 10.00 3,000.00 % 1,000.00

     ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน
506,428.00 620,000.00 % 600,000.00



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 900 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำย 1,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 1,500 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏิกูล 3,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะจัดเก็บได้เพ่ิมกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรพนัน 100 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะจัดเก็บใด้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 50,100 บาท

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 3,000 บำท

เพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติภำษีและท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

พ.ศ.2562

ภำษีป้ำย 1,500 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะจัดเก็บได้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,500 บาท

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 1,000 บำท

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 56,500,000   บาท  แยกเป็น

หน้ำ : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ
อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จัดเก็บได้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 4,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จัดเก็บได้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 100,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จัดเก็บได้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำขำยแบบแปลน 50,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 154,100 บาท

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 100 บำท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 250,000 บาท

ดอกเบ้ีย 250,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 500 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 10,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 25,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะจัดเก็บได้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 5,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะสำมำรถจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 100 บำท
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รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรจัดสรรน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 1,000 บำท

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 100,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย 600,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต ำ่กว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรจัดสรรน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่ 90,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต ำ่กว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรจัดสรรน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 70,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมข้ึนกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีสรรพสำมิต 6,900,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรจัดสรรใกล้เคียงกับปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 4,400,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรจัดสรรน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 300,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรจัดสรรใกล้เคียงกับปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 10,000,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จัดเก็บได้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 22,461,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน 1,000 บาท

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 1,000 บำท



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวน

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรอุดหนุนสูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 33,581,300 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจ

ถ่ำยโอนเลือกท ำ

33,581,300 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกคำดว่ำ

จะได้รับกำรจัดสรรน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ



ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 12,198.56 %

0.00 0.00 1,886.79 %

0.00 0.00 1,886.79 %

0.00 0.00 21,500 %

3,054,137.00 2,946,890.00 0 %

3,054,137.00 2,946,890.00

2,031,240.00 2,291,300.00 4.74 %

54,000.00 54,000.00 0 %

174,000.00 174,000.00 -28.6 %

149,340.00 157,770.00 4.6 %

เงินประจ ำต ำแหน่ง 154,241.00 300,000.00 214,200

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 140,710.00 170,360.00 178,200

เงินเดือนพนักงำน 2,003,800.00 4,200,985.00 4,400,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 54,000.00 138,000.00 138,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,182,400.00 2,932,020.00 3,607,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
0.00 400.00 86,400

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3,182,400.00 2,923,200.00 2,923,200

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 0.00 2,120.00 42,120

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 0.00 2,120.00 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 0.00 4,180.00 514,080

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

หน้ำ : 1/1

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ
อ ำเภอคูเมือง    จังหวัดบุรีรัมย์



หน้ำ : 1/1

10,080.00 1,800.00 -100 %

721,080.00 640,770.00 11.21 %

47,720.00 25,830.00 23.1 %

3,187,460.00 3,345,470.00

6,241,597.00 6,292,360.00

0.00 0.00 -79.17 %

42,000.00 49,800.00 63.14 %

0.00 0.00 -12.62 %

42,000.00 49,800.00

238,958.00 0.00 0 %

0.00 344,947.00 -41.18 %

27,500.00 27,075.00 10 %

3,760.00 111,530.00 -75.38 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเช่ำพ้ืนท่ีเคร่ืองมือ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยรับ-ส่ง 

เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

6,500.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 13,420.00 325,000.00 80,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน 0.00 0.00 400,000

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 32,225.00 50,000.00 55,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 246,419.00 0.00 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 170,000.00 100,000

รวมค่าตอบแทน 99,800.00 608,000.00 269,800

ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบ้ำน 85,600.00 76,500.00 124,800

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 4,800.00 51,500.00 45,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
9,400.00 480,000.00 100,000

รวมงบบุคลากร 6,215,801.00 9,381,845.00 10,359,380

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 50,900.00 52,980.00 65,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,033,401.00 6,449,825.00 6,751,460

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ 18,710.00 8,700.00 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 611,040.00 1,578,800.00 1,755,840



หน้ำ : 1/1

106,510.00 0.00 0 %

0.00 4,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

6,500.00 6,500.00 100 %

0.00 120,415.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

28,030.49 87,078.48 0 %

411,258.49 702,045.48

79,262.00 58,470.00 -61.09 %

0.00 0.00 0 %

17,750.00 16,480.00 -33.33 %

0.00 855.00 0 %

19,666.80 0.00 0 %

วัสดุก่อสร้ำง 4,970.00 0.00 0

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 30,000.00 30,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,038.00 0.00 0

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 18,515.00 30,000.00 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 73,365.00 128,500.00 50,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 59,719.27 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 358,283.27 906,500.00 846,500

โครงกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้และศึกษำดูงำน

ของผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนและลูกจ้ำง 

อบต.พรส ำรำญ

0.00 0.00 150,000

โครงกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้และศึกษำดูงำน

ของผู้บริหำร สมำชิกสภำ
0.00 300,000.00 0

โครงกำรเช่ำพ้ืนท่ีเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

รับ-ส่งเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
0.00 0.00 6,500

โครงกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้และศึกษำดูงำน

ของผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
0.00 0.00 0

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และ

พวงมำลำ
0.00 5,000.00 5,000

โครงกำรเช่ำพ้ืนท่ีเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

รับ - ส่งเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
0.00 6,500.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมและดูงำนของ

ผู้บริหำรสมำชิกสภำ อบต.พนักงำนและลูกจ้ำง 

อบต.พรส ำรำญ

0.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

73,400.00 86,000.00 0 %

4,550.00 27,500.00 -33.33 %

0.00 0.00 0 %

39,340.00 60,150.00 -28.57 %

233,968.80 249,455.00

282,739.85 260,796.76 -39.39 %

1,070.00 0.00 100 %

12,407.00 6,893.00 0 %

63,780.00 63,780.00 -14.73 %

359,996.85 331,469.76

1,047,224.14 1,332,770.24

0.00 0.00 -100 %

0.00 197,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 30,720.00 0 %

0.00 3,500.00 0 %

0.00 28,800.00 0 %

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองป๊ัมน้ ำแบบจุ่ม (ซัมเมิร์ท) จ ำนวน 2 เคร่ือง 0.00 0.00 0

ถังเก็บน้ ำพลำสติก ขนำดควำมจุ 2,000 ลิตร 0.00 0.00 0

อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart 0.00 0.00 0

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก (5 ฟุต) 4,500.00 0.00 0

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เคร่ืองดูดฝุ่น 0.00 14,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 385,099.25 404,500.00 270,000

รวมงบด าเนินงาน 1,065,820.52 2,295,500.00 1,649,300

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,926.00 10,000.00 10,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 71,839.80 64,500.00 55,000

ค่ำไฟฟ้ำ 290,913.34 330,000.00 200,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 11,420.11 0.00 5,000

รวมค่าวัสดุ 222,638.00 376,500.00 263,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 3,000.00 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,640.00 70,000.00 50,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,225.00 100,000.00 100,000

วัสดุกำรเกษตร 27,885.00 15,000.00 10,000



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 61,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 21,900.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

66,000.00 0.00 0 %

23,500.00 0.00 0 %

89,500.00 343,420.00

89,500.00 343,420.00

0.00 0.00 100 %

รำยจ่ำยอ่ืน

ค่ำจ้ำงองค์กรหรือสถำบันท่ีเป็นกลำงในกำร 0.00 0.00 15,000

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,900.00 191,700.00 0

รวมงบลงทุน 33,900.00 191,700.00 0

ค่ำจัดซ้ือเต้นท์ผ้ำใบทรงโค้ง 0.00 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

(In Tank Printer)
0.00 8,600.00 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 1 0.00 0.00 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด

 LED ขำวด ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง
8,900.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 0.00 22,000.00 0

เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบล้อจักรยำน 11,000.00 0.00 0

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 9,500.00 0.00 0

เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

โครงกำรจัดซ้ือล ำโพงอเนกประสงค์ 0.00 8,000.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองเสียง 0.00 139,100.00 0



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 10,000.00

0.00 10,000.00

7,378,321.14 7,978,550.24

235,680.00 247,260.00 0 %

229,920.00 238,080.00 0 %

465,600.00 485,340.00

465,600.00 485,340.00

34,710.00 0.00 0 %

0.00 62,498.50 -33.33 %

2,210.00 8,334.00 100 %

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 7,530.00 0.00 10,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 94,819.00 0.00 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 60,000.00 40,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 444,120.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 444,120.00 0.00 0

เงินเดือนพนักงำน 224,160.00 0.00 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 219,960.00 0.00 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไป 7,335,521.52 11,879,045.00 12,033,680

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 10,000.00 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 10,000.00 10,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 20,000.00 0.00 0

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 10,000.00 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 15,000

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 15,000



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -37.5 %

36,920.00 70,832.50

14,950.00 8,505.00 7.69 %

27,520.00 54,000.00 -13.04 %

42,470.00 62,505.00

79,390.00 133,337.50

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

544,990.00 618,677.50

1,119,180.00 1,320,600.00 0 %

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน 821,190.00 0.00 0

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 32,800.00 0.00 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 594,239.00 104,000.00 99,000

เคร่ืองพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ 

Network จ ำนวน 1 เคร่ือง
11,900.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,800.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำน

ประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง
20,900.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 14,970.00 36,000.00 34,000

รวมงบด าเนินงาน 117,319.00 104,000.00 99,000

วัสดุส ำนักงำน 12,280.00 13,000.00 14,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,690.00 23,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 102,349.00 68,000.00 65,000

ค่าวัสดุ

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต.พร

ส ำรำญ
0.00 0.00 10,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 8,000.00 5,000



หน้ำ : 1/1

42,000.00 42,000.00 0 %

301,920.00 313,140.00 0 %

16,920.00 5,700.00 0 %

1,480,020.00 1,681,440.00

1,480,020.00 1,681,440.00

11,400.00 41,810.00 0 %

11,400.00 41,810.00

51,900.00 0.00 0 %

0.00 9,571.90 -50 %

2,680.00 97,088.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

10,635.00 12,639.00 100 %

65,215.00 119,298.90

46,200.00 45,410.90 -50 %

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 54,580.00 60,000.00 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,500.00 10,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 87,476.50 30,000.00 120,000

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำแผนท่ีและทะเบียน

ทรัพย์สินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ
0.00 0.00 50,000

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรช ำระภำษีฉับไวกับบริกำร

เคล่ือนท่ี อบต.พรส ำรำญ
0.00 0.00 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 7,630.00 0.00 30,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 75,346.50 0.00 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 20,000.00 10,000

รวมค่าตอบแทน 18,600.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 18,600.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 1,182,030.00 0.00 0

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 30,000.00 0.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,182,030.00 0.00 0

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000.00 0.00 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 288,840.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

35,289.00 45,050.00 -45.45 %

81,489.00 90,460.90

158,104.00 251,569.80

0.00 0.00 0 %

20,700.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

20,700.00 0.00

20,700.00 0.00

1,658,824.00 1,933,009.80

9,582,135.14 10,530,237.54

412,260.00 436,830.00 5.66 %

14,340.00 5,730.00 -100 %

0.00 0.00 100 %ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 0.00 90,000

เงินเดือนพนักงำน 0.00 463,760.00 490,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 0.00 12,780.00 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 1,406,306.50 195,300.00 180,000

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,336,067.02 12,178,345.00 12,312,680

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000.00 50,300.00 0

รวมงบลงทุน 16,000.00 50,300.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 0.00 44,000.00 0

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Priter) 0.00 6,300.00 0

โต๊ะท ำงำน ระดับ 7-9 7,000.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก (5 ฟุต) 9,000.00 0.00 0

ตู้เอกสำรบำนเล่ือนกระจก 0.00 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 208,276.50 145,000.00 180,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,620.00 55,000.00 30,000

รวมค่าวัสดุ 102,200.00 115,000.00 60,000



หน้ำ : 1/1

426,600.00 442,560.00

426,600.00 442,560.00

0.00 0.00 -75 %

13,200.00 0.00 0 %

8,240.00 8,600.00 0 %

21,440.00 8,600.00

13,700.00 0.00 0 %

0.00 145.00 0 %

0.00 7,080.00 400 %

0.00 0.00 42.86 %

0.00 3,517.00 0 %

13,700.00 10,742.00

8,392.00 6,822.00 -33.33 %

25,740.00 0.00 0 %

18,120.00 0.00 0 %

10,000.00 9,100.00 0 %

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 0.00 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 10,000.00 10,000

วัสดุส ำนักงำน 0.00 15,000.00 10,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 59,000.00 90,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรอบรมเด็กไทยห่ำงไกลยำเสพติด 0.00 35,000.00 50,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 10,000.00 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 4,000.00 20,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 10,000.00 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 60,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 20,000.00 20,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 40,000.00 10,000

รวมงบบุคลากร 0.00 476,540.00 580,000

งบด าเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 476,540.00 580,000



หน้ำ : 1/1

62,252.00 15,922.00

97,392.00 35,264.00

0.00 28,000.00 0 %

0.00 64,000.00 0 %

0.00 92,000.00

0.00 92,000.00

523,992.00 569,824.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

16,200.00 18,600.00 150 %

0.00 0.00 0 %

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 12,000.00 30,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 14,400.00 0.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 411,240.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 411,240.00 0.00 0

เงินเดือนพนักงำน 388,820.00 0.00 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 22,420.00 0.00 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 620,540.00 720,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

รำยกำรซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(CCTV) บ้ำน 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจ ำท่ี ขนำด 10 วัตต์ 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0.00 25,000.00 20,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 144,000.00 140,000



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 0 %

16,200.00 18,600.00

0.00 0.00 0 %

1,458.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 22,500.00 56.25 %

0.00 0.00 -100 %

10,000.00 8,790.00 400 %

15,428.50 0.00 100 %

0.00 2,920.00 233.33 %

26,886.50 34,210.00

0.00 0.00 0 %

0.00 13,920.00 0 %วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 20,000.00 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 9,425.00 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,300.00 6,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 56,908.00 79,000.00 235,000

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง

เทศกำล
0.00 6,000.00 30,000

โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกับสำธำรณภัย

ให้กับประชำชน
0.00 0.00 30,000

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนจำกกำรขำดแคลน

น้ ำอุปโภคบริโภค
0.00 32,000.00 50,000

โครงกำรซ้อมแผนป้องกันภัย 0.00 30,000.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนในช่วงเทศกำล
9,760.00 0.00 0

โครงกำรจิตอำสำภัยพิบัติ 0.00 0.00 100,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 6,898.00 5,000.00 5,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 29,950.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 9,000.00 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 23,400.00 12,000.00 30,000



หน้ำ : 1/1

0.00 14,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

55,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -40 %

55,500.00 27,920.00

98,586.50 80,730.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

98,586.50 80,730.00

622,578.50 650,554.00

535,420.00 285,360.00 24.96 %

21,000.00 0.00 0 %

เงินเดือนพนักงำน 551,590.00 3,445,120.00 4,305,082

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 536,773.00 188,000.00 352,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 536,773.00 808,540.00 1,072,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 22,000.00 22,000

รวมงบลงทุน 0.00 22,000.00 22,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน 0.00 22,000.00 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

สัญญำณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) 0.00 0.00 22,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 45,225.00 75,000.00 65,000

รวมงบด าเนินงาน 125,533.00 166,000.00 330,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 0.00 0

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 25,000.00 15,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 19,800.00 0.00 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 0.00 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,000.00 30,000.00 30,000



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 33.03 %

250,140.00 264,660.00 0.93 %

24,293.00 0.00 3.76 %

0.00 0.00 -10.3 %

830,853.00 550,020.00

830,853.00 550,020.00

0.00 0.00 -94.87 %

0.00 0.00 0 %

25,000.00 25,000.00 0 %

25,000.00 25,000.00

19,713.00 0.00 0 %

0.00 10,714.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 26,772.00 211.53 %

5,458.00 4,606.00 1,900 %

25,171.00 42,092.00

ค่าวัสดุ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 500.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 30,998.00 58,340.00 168,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 3,900.00 12,840.00 40,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 118,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ีงบริกำร 0.00 45,000.00 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,098.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 27,400.00 50,000.00 50,000

รวมค่าตอบแทน 45,400.00 440,000.00 70,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 390,000.00 20,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 18,000.00 0.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,043,350.00 5,256,040.00 6,236,522

รวมงบบุคลากร 1,043,350.00 5,256,040.00 6,236,522

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 211,200.00 1,250,000.00 1,297,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 20,000.00 17,940

เงินวิทยฐำนะ 0.00 221,000.00 294,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 238,560.00 277,920.00 280,500



หน้ำ : 1/1

39,270.00 29,430.00 -52.38 %

0.00 0.00 100 %

4,590.00 8,890.00 33.33 %

43,860.00 38,320.00

94,031.00 105,412.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

924,884.00 655,432.00

2,716,080.00 2,838,596.00 0 %

0.00 175,000.00 0 %

1,167,480.00 1,204,710.00 0 %

68,460.00 33,150.00 0 %

3,952,020.00 4,251,456.00

3,952,020.00 4,251,456.00

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,794,880.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 3,794,880.00 0.00 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,140,480.00 0.00 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 95,460.00 0.00 0

เงินเดือนพนักงำน 2,558,940.00 0.00 0

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0.00 0.00 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,206,804.00 5,811,380.00 6,524,522

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 9,000.00 0.00 0

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

คุรุภัณฑ์ส ำนักงำน 9,000.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 78,056.00 57,000.00 50,000

รวมงบด าเนินงาน 154,454.00 555,340.00 288,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 0.00 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,960.00 15,000.00 20,000

วัสดุส ำนักงำน 68,096.00 42,000.00 20,000



หน้ำ : 1/1

78,700.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 85,408.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 46,500.00 0 %

1,489,200.00 1,656,690.00 0 %

9,000.00 8,230.00 -92.28 %

1,576,900.00 1,796,828.00

0.00 0.00 100 %

50,000.00 20,000.00 0 %

1,687,006.58 1,670,989.78 0.91 %

0.00 0.00 -87.5 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 40,000.00 5,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 0.00 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 69,945.00 30,000.00 30,000

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,815,453.60 1,680,602.00 1,695,837

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 28,720.00 0.00 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,640.00 129,500.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,704,685.00 1,735,000.00 1,731,500

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 0.00 0.00 0

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ 0.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร 1,558,200.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพผู้ดูแล

เด็กและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
38,695.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 0.00 0.00 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนันสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร 0.00 1,555,500.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 2,000.00 0.00 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 46,250.00 50,000.00 50,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร 0.00 0.00 1,621,500

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 55,900.00 0.00 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 10,000



หน้ำ : 1/1

1,737,006.58 1,690,989.78

10,128.06 12,004.78 0 %

10,128.06 12,004.78

3,324,034.64 3,499,822.56

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

2,790,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -0.3 %

0.00 2,684,900.00 0 %

2,790,000.00 2,684,900.00

2,790,000.00 2,684,900.00

10,066,054.64 10,436,178.56

10,990,938.64 11,091,610.56

แผนงานสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,545,501.40 6,183,602.00 6,197,337

รวมแผนงานการศึกษา 11,752,305.40 11,994,982.00 12,721,859

รวมเงินอุดหนุน 2,838,000.00 2,668,000.00 2,660,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,838,000.00 2,668,000.00 2,660,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 2,668,000.00 2,660,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
0.00 0.00 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 2,838,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 284,606.07 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด 245,000.00 0.00 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 284,606.07 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์ 39,606.07 0.00 0

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,211.73 30,000.00 30,000

รวมงบด าเนินงาน 3,628,015.33 3,515,602.00 3,537,337

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 9,211.73 30,000.00 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,914,118.60 1,750,602.00 1,775,837



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 23,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 214,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 3,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 8,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0.00 0.00 5,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 5,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 0.00 5,000

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 191,000

งบด าเนินงาน

เงินเดือนพนักงำน 0.00 0.00 191,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 191,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 13,241.00 135.29 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้ำ
55,650.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 7,000.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก
99,870.00 0.00 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 17,000.00 40,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,375.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 1,870.00 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 19,870.00 0.00 120,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 0.00 120,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 18,000.00 0.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 153,510.00 171,320.00 0

รวมงบบุคลากร 153,510.00 171,320.00 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน 153,510.00 171,320.00 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร



หน้ำ : 1/1

92,200.00 0.00 100 %

67,425.00 78,925.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 9,125.00 0 %

0.00 4,700.00 -50 %

159,625.00 105,991.00

4,170.00 3,000.00 -100 %

34,690.00 43,940.00 -44.44 %

18,000.00 88,920.00 -37.5 %

0.00 2,830.00 -100 %

56,860.00 138,690.00

216,485.00 244,681.00รวมงบด าเนินงาน 203,548.30 450,000.00 425,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,568.00 3,000.00 0

รวมค่าวัสดุ 25,783.30 259,000.00 150,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,325.30 90,000.00 50,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 4,720.00 160,000.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 1,170.00 6,000.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 10,000.00 5,000

รวมค่าใช้สอย 157,895.00 191,000.00 155,000

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ

สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน

ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุุฬำภรณ

0.00 82,000.00 0

โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง ชุมชนน่ำอยู่ 0.00 0.00 0

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำน

หนองกุง หมู่ท่ี 10
0.00 20,000.00 0

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ

สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้ำ

ลูกเธอ เจ้ำฟ้ำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี

0.00 0.00 70,000

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 0.00 0.00 0

โครงกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อ (กำร

อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรค
0.00 55,000.00 0

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 40,000



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

380,000.00 0.00 0 %

0.00 380,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

380,000.00 380,000.00

380,000.00 380,000.00

596,485.00 624,681.00

596,485.00 624,681.00

10,000.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

10,000.00 10,000.00รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 20,000.00 10,000

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรประโยชน์ 0.00 10,000.00 0

เงินอุนหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 0.00 0.00 10,000

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 10,000.00 0.00 0

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 0.00 10,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 416,058.30 981,320.00 425,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 416,058.30 981,320.00 639,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 360,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 360,000.00 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในเขตต ำบลพร 0.00 360,000.00 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 59,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000.00 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กำรเกษตร



หน้ำ : 1/1

10,000.00 10,000.00

10,000.00 10,000.00

10,000.00 10,000.00

1,140,741.00 915,600.00 29.42 %

0.00 5,325.00 -43.58 %

42,000.00 42,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,182,741.00 962,925.00

1,182,741.00 962,925.00

0.00 0.00 -69.57 %

10,520.00 0.00 -10.71 %

10,520.00 0.00

64,810.00 0.00 0 %

0.00 5,850.00 66.67 %รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 15,000.00 25,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 98,150.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 12,980.00 16,800.00 15,000

รวมค่าตอบแทน 12,980.00 131,800.00 50,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 0.00 115,000.00 35,000

รวมงบบุคลากร 1,189,321.93 1,597,240.00 2,049,861

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 14,460.00 0.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,189,321.93 1,597,240.00 2,049,861

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 144,960.00 0.00 0

เงินเดือนพนักงำน 987,901.93 1,548,540.00 2,004,081

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 0.00 6,700.00 3,780

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,000.00 20,000.00 10,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000.00 20,000.00 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 20,000.00 10,000



หน้ำ : 1/1

0.00 6,000.00 -33.33 %

5,874.00 1,822.00 0 %

70,684.00 13,672.00

16,350.00 35,930.00 -20 %

0.00 3,000.00 200 %

0.00 19,890.00 -24.53 %

16,350.00 58,820.00

97,554.00 72,492.00

0.00 0.00 0 %

0.00 21,900.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

 In Tank Printer
0.00 8,600.00 0

คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 0

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ 

Network จ ำนวน 1 เคร่ือง
0.00 0.00 0

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มี

ระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 บีทียู
56,000.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 139,755.00 268,300.00 190,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,720.00 26,500.00 20,000

รวมค่าวัสดุ 28,625.00 61,500.00 70,000

วัสดุส ำนักงำน 16,905.00 25,000.00 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 0.00 10,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 98,150.00 75,000.00 70,000

ค่าวัสดุ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 45,000.00 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 15,000.00 15,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ



หน้ำ : 1/1

0.00 31,900.00

0.00 31,900.00

1,280,295.00 1,067,317.00

282,300.00 296,100.00 0 %

282,300.00 296,100.00

282,300.00 296,100.00

6,800.00 5,850.00 0 %

6,800.00 5,850.00

650.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 7,610.00 206.12 %

650.00 7,610.00

0.00 0.00 100 %

62,997.00 0.00 0 %

62,997.00 0.00

70,447.00 13,460.00

รวมค่าวัสดุ 83,229.00 50,000.00 55,000

รวมงบด าเนินงาน 93,109.00 54,900.00 80,000

วัสดุส ำนักงำน 0.00 0.00 5,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 83,229.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 4,900.00 25,000

ค่าวัสดุ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 10,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 4,900.00 15,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 9,880.00 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 9,880.00 0.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 268,980.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 268,980.00 0.00 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน 268,980.00 0.00 0

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 56,000.00 8,600.00 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,385,076.93 1,874,140.00 2,239,861

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,000.00 8,600.00 0



หน้ำ : 1/1

0.00 21,900.00 0 %

0.00 21,900.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 5 บ้ำนพร

ส ำรำญ
220,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคก

เพชร
164,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 3 บ้ำนหัวถนน 117,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 13 บ้ำนโนน

เมือง
299,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 16 บ้ำนเพชร

บูรพำ
160,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนอง

ขวำง
160,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 11 บ้ำนโนน

ยำนำง
170,000.00 0.00 0

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 12 บ้ำน

ผักกำดหญ้ำ
198,500.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 21,900.00

478,728.70 0.00 0 %

0.00 499,749.38 48.83 %

0.00 48,392.59 0 %

0.00 11,720.00 0 %

0.00 8,170.00 0 %

478,728.70 568,031.97

478,728.70 568,031.97รวมงบเงินอุดหนุน 313,443.66 334,213.00 497,400

อุดหนุนโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำย

ข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน
0.00 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 313,443.66 334,213.00 497,400

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอคูเมือง 0.00 0.00 0

อุดหนุนโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำย

ข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน
0.00 0.00 0

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 313,443.66 0.00 0

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 334,213.00 497,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,135,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 2,135,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับ หมู่ท่ี 3 บ้ำน

หัวถนน
17,500.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลงหินคลุก หมู่ท่ี 18 

บ้ำนบัวทอง
90,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 8 บ้ำนหนอง

ดุมน้อย
168,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 9 บ้ำนสระปะ

ค ำ
195,000.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 6 บ้ำนส ำโรง 176,000.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

831,475.70 899,491.97

2,111,770.70 1,966,808.97

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0.00 0.00 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 30,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 20,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 0.00 20,000

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,419,200

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 0.00 499,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 1,419,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน 0.00 0.00 920,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,195,609.59 2,263,253.00 2,817,261

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,810,532.66 389,113.00 577,400



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

879,060.00 796,836.00 -100 %

447,720.00 463,560.00 -100 %

1,326,780.00 1,260,396.00

1,326,780.00 1,260,396.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

1,550.00 0.00 0 %

0.00 8,109.50 900 %

0.00 5,270.00 0 %

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 3,060.00 0.00 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 44,000.00 0.00 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 1,000.00 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 120,000.00 0

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 120,000.00 0

รวมงบบุคลากร 1,256,490.00 1,463,160.00 0

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 432,480.00 482,160.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,256,490.00 1,463,160.00 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน 824,010.00 981,000.00 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 100,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 1,519,200

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 50,000



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

80,350.00 17,290.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 40,260.00 33.33 %
โครงกำรอบรมด้ำนคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำร

พัฒนำสังคม
0.00 30,000.00 40,000

โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้แก่

ประชำชน

(กำรท ำยำหม่องสมุนไพร)

0.00 30,000.00 0

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 0.00 0.00 60,000

โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้แก่

ประชำชน
0.00 0.00 0

โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้แก่

ประชำชน "กำรท ำยำกันยุงสมุนไพร"
0.00 0.00 30,000

โครงกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ

ผู้ด้อยโอกำส
0.00 0.00 100,000

โครงกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและ

ผู้ด้อยโอกำส
0.00 36,000.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ

ให้แก่ประชำชน
68,400.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมเยำวชนป้องกันยำ

เสพติด
37,868.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ 42,500.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงตำม

แนวพระรำชด ำริ
122,640.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

22,529.00 46,975.00 0 %

1,500.00 0.00 -100 %

105,929.00 117,904.50

29,920.00 16,405.00 -100 %

18,900.00 48,510.00 -100 %

48,820.00 64,915.00

154,749.00 182,819.50

0.00 0.00 0 %

0.00 7,900.00 0 %

0.00 7,900.00

0.00 7,900.00

0.00 50,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอคูเมือง 0.00 0.00 0

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอคูเมืองตำม

โครงกำรของดีอ ำเภอคูเมือง
0.00 50,000.00 50,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

รวมงบลงทุน 9,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,000.00 0.00 0

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก (5 ฟุต) 9,000.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 366,959.00 287,000.00 240,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,397.00 35,000.00 0

รวมค่าวัสดุ 44,811.00 60,000.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 25,414.00 25,000.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,680.00 10,000.00 0

รวมค่าใช้สอย 322,148.00 107,000.00 240,000

โครงกำรอบรมเด็กไทยห่ำงไกลยำเสพติด 0.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

0.00 50,000.00

0.00 50,000.00

1,481,529.00 1,501,115.50

1,481,529.00 1,501,115.50

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

50,000.00 0.00 0 %
โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กและเยำวชนต ำบลพร

ส ำรำญ
0.00 50,000.00 50,000

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน 39,900.00 0.00 0
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ และ

พวงมำลำ
2,000.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 80,000.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 34,850.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20,000.00 0.00 0

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 20,000.00 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,632,449.00 1,800,160.00 290,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,632,449.00 1,800,160.00 1,809,200

รวมเงินอุดหนุน 0.00 50,000.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 50,000.00 50,000



หน้ำ : 1/1

50,000.00 0.00

50,000.00 0.00

50,000.00 0.00

6,400.00 0.00 0 %

60,800.00 49,320.00 0 %

19,250.00 19,600.00 11.11 %

0.00 0.00 100 %

30,500.00 0.00 0 %

116,950.00 68,920.00

116,950.00 68,920.00

70,000.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 0.00 0

เงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตำม 0.00 0.00 20,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 0.00 0

รวมงบด าเนินงาน 0.00 23,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรมและ

คุณธรรม
0.00 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 23,000.00 30,000

โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ 0.00 18,000.00 20,000

  โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ต ำบลพรส ำรำญ
0.00 5,000.00 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 0.00 0.00 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 156,750.00 50,000.00 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 156,750.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 156,750.00 50,000.00 50,000



หน้ำ : 1/1

70,000.00 10,000.00

70,000.00 10,000.00

186,950.00 78,920.00

236,950.00 78,920.00

414,800.00 661,800.00 -64.69 %

414,800.00 661,800.00

414,800.00 661,800.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 296,000.00 0 %

ก่อสร้ำงร้ัวล้อมรอบสระน้ ำ บ้ำนโคกเพชร หมู่ท่ี

 2
0.00 0.00 250,000

โคงกำรปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 13 บ้ำนโนน

เมือง
0.00 0.00 0

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนหนอง

ขวำง หมู่ท่ี 1
0.00 0.00 130,000

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนอง

ขวำง หมู่ท่ี 1
0.00 0.00 120,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน 759,400.00 1,416,000.00 500,000

งบลงทุน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 759,400.00 1,416,000.00 500,000

รวมค่าใช้สอย 759,400.00 1,416,000.00 500,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0.00 23,000.00 50,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 176,750.00 73,000.00 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 20,000



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 205,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

275,000.00 0.00 0 %

82,500.00 0.00 0 %

0.00 163,000.00 0 %

115,000.00 129,000.00 0 %

316,000.00 296,000.00 0 %

198,000.00 210,000.00 0 %

198,000.00 0.00 0 %

0.00 45,000.00 0 %

169,500.00 0.00 0 %

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 14 บ้ำงจังหัน

 (สำยท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 14 บ้ำนจังหัน 0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 12 บ้ำน

ผักกำดหญ้ำ
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 13 บ้ำนโนน

เมือง
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนอง

ขวำง (สำยท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 11 บ้ำนโนน

ยำนำง
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนอง

ขวำง (สำยท่ี 1 )
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนอง

ขวำง (สำยท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้ำนจังหัน  หมู่ท่ี 14
0.00 0.00 250,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมุ่ท่ี 6 บ้ำนส ำโรง 0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำน

หนองขวำง หมู่ท่ี 1
0.00 290,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล. หมู่ท่ี 17 บ้ำน

หนองขวำงน้อย
0.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

0.00 62,000.00 0 %

0.00 107,000.00 0 %

0.00 84,000.00 0 %

0.00 296,000.00 0 %

0.00 296,000.00 0 %

43,500.00 0.00 0 %

156,000.00 0.00 0 %

144,500.00 0.00 0 %

54,000.00 0.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %

0.00 297,000.00 0 %

48,500.00 0.00 0 %

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 19 บ้ำนน้อย

สุขสันต์
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคก

เพชร (สำยท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 17 บ้ำน

หนองขวำงน้อย (สำยท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 18 บ้ำนบัว

ทอง
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 16 บ้ำน

เพชรบูรพำ (สำยท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 17 บ้ำน

หนองขวำงน้อย (สำยท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 16 บ้ำน

เพชรบูรพำ
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 16 บ้ำน

เพชรบูรพำ (สำยท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมูท่ี 14 บ้ำนจังหัน

 (สำยท่ี 4 )
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 15 บ้ำนหนอง

เสม็ด
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 14 บ้ำนจังหัน

 (สำยท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 14 บ้ำนจังหัน

 (สำยท่ี 3 )
0.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

62,500.00 0.00 0 %

40,500.00 0.00 0 %

50,500.00 0.00 0 %

0.00 250,000.00 0 %

0.00 44,000.00 0 %

0.00 296,000.00 0 %

113,000.00 0.00 0 %

80,000.00 0.00 0 %

0.00 296,000.00 0 %

42,500.00 0.00 0 %

38,500.00 0.00 0 %
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บ้ำนสระบัว

 (สำยท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บ้ำนสระบัว 0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บ้ำนสระบัว

 (สำยท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 5 บ้ำนพร

ส ำรำญ (สำยท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 5 บ้ำนพร

ส ำรำญ (สำยท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมูท่ี 3 บ้ำนหัว

ถนน (สำยท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 5 บ้ำนพร

ส ำรำญ
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคก

เพชร (สำยท่ี 4)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 3 บ้ำนหัว

ถนน (สำยท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคก

เพชร (สำยท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคก

เพชร (สำยท่ี 3)
0.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

107,500.00 0.00 0 %

0.00 296,000.00 0 %

71,500.00 0.00 0 %

113,500.00 0.00 0 %

0.00 296,000.00 0 %

0.00 150,000.00 0 %

0.00 295,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

เพชรบูรพำ หมู่ท่ี 16
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

โคกเพชร หมู่ท่ี2
0.00 180,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

ตะคร้อ หมู่ท่ี4
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำน

ตะคร้อ  หมู่ท่ี 4
0.00 0.00 250,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำน

ผักกำดหญ้ำ  หมู่ท่ี  12
0.00 0.00 250,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคก

เพชร
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน หินคลุก หมู่ท่ี 6 บ้ำน

ส ำโรง (ช่วงท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 8 บ้ำนหนอง

ดุมน้อย (สำยท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมุ่ท่ี 9 บ้ำนสระปะ

ค ำ
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 8 บ้ำนหนอง

ดุมน้อย (ช่วงท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 8 บ้ำนหนอง

ดุมน้อย (สำยท่ี 1)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บ้ำนสระบัว

 (สำยท่ี 3)
0.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 198,000.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

หัวถนน หมู่ท่ี 3
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำน

น้อยสุขสันต์  หมู่ท่ี 19
0.00 0.00 200,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

หนองเสม็ด หมู่ท่ี 15
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

หัวถนน หมู่ท่ี  3
0.00 0.00 220,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

หนองกุง หมู่ท่ี 10
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

หนองขวำงน้อย หมู่ท่ี 17
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

ส ำโรง หมู่ 6
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

ส ำโรง หมู่ท่ี 6
0.00 0.00 250,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

สระบัว หมู่ท่ี7 

( แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี1/2563)

0.00 171,700.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

สระปะค ำ หมู่ท่ี9
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน

สระบัว หมู่ท่ี 7
0.00 73,700.00 0



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 147,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
โครงกำรก่อสร้ำงถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำน

สระบัว หมู่ท่ี 7 (แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง 
0.00 54,600.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับ บ้ำนหัวถนน

 หมู่ท่ี 3
0.00 0.00 29,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับพร้อมลงหิน

คลุก หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคกเพชร
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับ บ้ำนพร

ส ำรำญ หมู่ท่ี 5
0.00 0.00 91,800

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับ บ้ำนหนองกุง

 หมู่ท่ี 10
0.00 0.00 78,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก บ้ำน

โนนยำนำง หมู่ท่ี 11
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับ  บ้ำนสระบัว

 หมู่ท่ี 7
0.00 0.00 205,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำน

เพชรบูรพำ  หมู่ท่ี 16
0.00 0.00 300,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำน

หนองขวำงน้อย  หมู่ท่ี 17
0.00 0.00 133,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำน

โนนเมือง หมู่ท่ี 13 (แผนพัฒนำหมู่บ้ำน)
0.00 300,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำน

พรส ำรำญ  หมู่ท่ี 5
0.00 0.00 210,000



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 295,000.00 0 %

0.00 82,000.00 0 %

0.00 99,500.00 0 %

0.00 265,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

108,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %โครงกำรขยำยไหล่ทำง บ้ำนจังหัน หมู่ท่ี 14 0.00 250,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโนน

เมือง  หมู่ท่ี 13
0.00 0.00 192,000

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนพร

ส ำรำญ หมู่ท่ี 5
0.00 350,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำน

แสงอำทิตย์(โซล่ำเซลป๊ัม) บ้ำนโนนยำนำง หมู่ท่ี
0.00 0.00 149,000

โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียน

ไตรคำมศรีอนุสรณ์
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 บ้ำน

ตะคร้อ
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงบ่อพักรำงระบำยน้ ำพร้อมฝำ

ปิด บ้ำนโคกเพชร หมู่ท่ี 2
0.00 120,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 12 บ้ำน

ผักกำดหญ้ำ (ช่วงท่ี 2)
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 17 บ้ำน

หนองขวำงน้อย
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนหนองกุง 

หมู่ท่ี 10
0.00 0.00 90,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก หมุ่ท่ี 10 บ้ำน

หนองกุง
0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนน้อยสุขสันต์ 

 หมู่ท่ี 19
0.00 0.00 48,000



หน้ำ : 1/1

79,000.00 0.00 0 %

0.00 197,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้ำนบัวทอง  หมู่ท่ี 18
0.00 0.00 250,000

โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมสภำ อบต.พร

ส ำรำญ
0.00 500,000.00 0

โครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้ำนหนองดุม หมู่ท่ี8
0.00 0.00 250,000

โครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้ำนหนองเสม็ด หมู่ท่ี 15
0.00 0.00 240,000

โครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้ำนสระปะค ำ  หมู่ท่ี 9
0.00 0.00 376,000

โครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้ำนหนองขวำงน้อย หมู่ท่ี 17
0.00 0.00 120,000

โครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้ำนบัวทอง หมู่ท่ี 18
0.00 140,000.00 0

โครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้ำนผักกำดหญ้ำ หมู่ท่ี 12
0.00 300,000.00 0

โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 18 บ้ำนบัว

ทอง
0.00 0.00 0

โครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (สำยท่ี2) บ้ำนบัวทอง หมู่ท่ี 18
0.00 160,000.00 0

โครงกำรปรับปรุงต่อเติมศำลำเอนกประสงค์  

หมู่ท่ี 9 บ้ำนสระปะค ำ
0.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

64,000.00 0.00 0 %

2,771,500.00 5,793,000.00

2,771,500.00 5,793,000.00

3,186,300.00 6,454,800.00

3,186,300.00 6,454,800.00

232,440.00 240,600.00 3.68 %

232,440.00 240,600.00

232,440.00 240,600.00

0.00 0.00 -76.19 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 3,000.00 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 21,000.00 5,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 21,000.00 5,000

รวมงบบุคลากร 222,360.00 250,000.00 259,200

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 222,360.00 250,000.00 259,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 222,360.00 250,000.00 259,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 759,400.00 7,006,000.00 5,181,800

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 759,400.00 7,006,000.00 5,181,800

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 5,590,000.00 4,681,800

รวมงบลงทุน 0.00 5,590,000.00 4,681,800

โครงกำรติดต้ังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดอำคำร

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.พรส ำรำญ

(ศูนย์วัดพรหมพิรำม)

0.00 0.00 0



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

232,440.00 240,600.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

45,375.00 48,000.00 0 %

0.00 0.00 920.41 %

29,000.00 0.00 0 %

โครงกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืช 0.00 4,900.00 50,000

โครงกำรท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักพ้ืนท่ีสีเขียว 0.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปลูกหญ้ำแฝก 200.00 0.00 0

โครงกำรก ำจัดผักตบชวำ 0.00 0.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรัก

พ้ืนท่ีสีเขียว
26,300.00 0.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 222,360.00 274,000.00 327,700

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 60,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 60,500

ตู้ควบคุมอุปกรณ์กำรตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ำและ

อุปกรณ์ประกอบ
0.00 0.00 2,500

แผงโซล่ำเซลล์ 0.00 0.00 42,000

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองสูบน้ ำแบบจุ่ม (ซัมเมิร์ท) 0.00 0.00 16,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าใช้สอย 0.00 3,000.00 3,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 24,000.00 8,000



หน้ำ : 1/1

0.00 0.00 100 %

300.00 0.00 0 %

74,675.00 48,000.00

74,675.00 48,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

74,675.00 48,000.00

307,115.00 288,600.00

162,803.00 144,755.00 0 %

0.00 6,586.00 0 %

10,484,600.00 11,034,100.00 3.24 %

5,056,000.00 5,072,500.00 1.39 %

54,500.00 56,500.00 -11.76 %

57,311.00 26,491.00 -15 %

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 55,500.00 68,000.00 60,000

ส ำรองจ่ำย 55,682.00 200,000.00 170,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 9,171,700.00 12,359,000.00 12,760,000

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 4,713,600.00 5,770,000.00 5,850,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 162,246.00 172,000.00 172,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 10,000.00 10,000

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 171,500.00 5,900.00 71,000

รวมแผนงานการเกษตร 393,860.00 279,900.00 398,700

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 145,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 145,000.00 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรขุดลอกสระเดิม หมู่ท่ี 15 บ้ำนหนอง

เสม็ด
145,000.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าใช้สอย 26,500.00 5,900.00 71,000

รวมงบด าเนินงาน 26,500.00 5,900.00 71,000

โครงกำรปลูกป่ำเพ่ือชุมชนและส่ิงแวดล้อม 0.00 0.00 20,000

โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก 0.00 1,000.00 1,000



หน้ำ : 1/1

130,104.00 0.00 0 %

0.00 130,104.00 0 %

0.00 0.00 0 %

215,000.00 230,000.00 0 %

108,480.00 0.00 0 %

16,268,798.00 16,701,036.00

16,268,798.00 16,701,036.00

16,268,798.00 16,701,036.00

16,268,798.00 16,701,036.00

45,394,599.98 49,898,363.57

รวมแผนงานงบกลาง 14,488,565.00 18,994,500.00 19,437,500

รวมทุกแผนงาน 43,697,837.31 56,400,000.00 56,500,000

รวมงบกลาง 14,488,565.00 18,994,500.00 19,437,500

รวมงบกลาง 14,488,565.00 18,994,500.00 19,437,500

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ชคบ.) 0.00 0.00 0

รวมงบกลาง 14,488,565.00 18,994,500.00 19,437,500

เงินช่วยพิเศษ 0.00 20,000.00 20,000

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถ่ิน (กบท.)
200,003.00 232,500.00 232,500

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 129,834.00 0.00 0

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 0.00 163,000.00 163,000



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเงินเดือนนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน 

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์

กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554 แก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

พ.ศ.2559

งบบุคลากร 10,359,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,607,920 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 56,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 12,033,680 บาท

หน้ำ : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ
อ ำเภอ คูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,751,460 บาท

เงินเดือนพนักงำน 4,400,000 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,923,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้กับ

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้กับ

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

  ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของนำยก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน 

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

  ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์

กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554 แก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวนเงินประจ ำต ำแหน่ง 214,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง สำยบริหำร

และพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธ์ิได้รับ จ ำนวน 5 ต ำแหน่ง 

ดังน้ี

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 138,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง ดังน้ี

1. ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เงินเพ่ิม

อัตรำเดือนละ7,000.-บำท จ ำนวน 12 เดือน

2. ต ำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก) ต ำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 

เงินเพ่ิมอัตรำเดือนละ 4,500.-บำท จ ำนวน 12 เดือน

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนด

ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต.ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี

(พ.ศ.2564-2566) จ ำนวน 14 ต ำแหน่ง ดังน้ี

1) งำนบริหำรท่ัวไป จ ำนวน 8 ต ำแหน่ง ดังน้ี

    1.ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน 1 อัตรำ

    2.ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน 1 อัตรำ

    3. ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด                  จ ำนวน 1 อัตรำ

    4. ต ำแหน่ง นิติกร                                จ ำนวน 1 อัตรำ

    5. ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป                จ ำนวน 1 อัตรำ

    6. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน    จ ำนวน 1 อัตรำ

    7.ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล                  จ ำนวน 1 อัตรำ

    8.ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร             จ ำนวน 1 อัตรำ

2)งำนบริหำรงำนคลัง  จ ำนวน 6 ต ำแหน่ง ดังน้ี



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงท่ีปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง

แผนงำนบริหำรท่ัวไปในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 1 อัตรำ 

ในต ำแหน่ง คนงำนท่ัวไป

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนด

ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,755,840 บำท

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 178,200 บำท
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จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 65,220 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

และพนักงำนจ้ำงท่ัวไปปรำกฏในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

(พ.ศ.2564-2566) จ ำนวน 10 ต ำแหน่ง ดังน้ี

1. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรประชำสัมพันธ์    จ ำนวน  1 อัตรำ

2. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป            จ ำนวน 1 อัตรำ

3. ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล            จ ำนวน 1 อัตรำ

4. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 อัตรำ

5. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้     จ ำนวน 1 อัตรำ

6. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ     จ ำนวน 1 อัตรำ

7. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร      จ ำนวน 1 อัตรำ

8. ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์                    จ ำนวน 2 อัตรำ

9. ต ำแหน่ง คนครัว                                   จ ำนวน 1 อัตรำ

10.ต ำแหน่ง พนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ จ ำนวน 1 อัตรำ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่าตอบแทน 269,800 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
100,000 บำท

งบด าเนินงาน 1,649,300 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำน

จ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไปท่ีปรำกฎตำม

แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

จ ำนวน 5 ต ำแหน่ง ดังน้ี

1) งำนบริหำรงำนท่ัวไป

    1.ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร        จ ำนวน  1 อัตรำ

    2.ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์    จ ำนวน 2 อัตรำ

    3.ต ำแหน่ง คนครัว      จ ำนวน 1 อัตรำ 

    4.ต ำแหน่ง พนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ

 จ ำนวน 1 อัตรำ

2)งำนบริหำรงำนคลัง

    1.ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ            จ ำนวน 1 อัตรำ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนว
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จ ำนวนค่ำเช่ำบ้ำน 124,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

ซ่ึงมีสิทธ์ิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวง

มหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2559

-หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 5865 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 

พ.ศ.2559 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำร

เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

 จ่ำยจำกเงินรำยได้

 เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวันประจ ำปี (โบนัส)

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี(โบนัส)แก่พนักงำน  

ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงและผู้มีสิทธิ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็น

รำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ผู้รับผิดชอบ กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ

ภำครัฐ อำทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรจัดซ้ือหรือ

จ้ำง บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ 

บุคคล หรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบหรือ

ควบคุมก่อสร้ำงและคณะกรรมกำรอ่ืนๆ 
หน่วยเลือกต้ังในกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท

ค่าใช้สอย 846,500 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 45,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ

กำรศึกษำบุตร ได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร

เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2549

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0809.3/ว4522 

ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559

 จ่ำยจำกเงินรำยได้
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จ ำนวน
ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินในเขตองค์กำรบริหำร

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 55,000 บำท

1. ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือเข้ำปกหนังสือ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรถ่ำยเอกสำรเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำรรูปเล่มอ่ืน

ใดท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักปลัด อบต.

ตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต. ท่ีสำมำรถ

เบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ี

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท ำ

ป้ำยหรือแผงปิดประกำศ จ้ำงท ำโปสเตอร์กำร

บันทึกภำพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำอัดขยำยรูป

ถ่ำยกำรจ้ำงโฆษณำ ประชำสัมพันธ์และกำร

เผยแพร่กิจกำรของ อบต.ในส่ือประเภทต่ำงๆ

เช่น วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วำรสำร แผ่นพับ

และค่ำโฆษณำและเผยแพร่ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนิน

งำนของส ำนักปลัดตำมภำรกิจ และอ ำนำจหน้ำท่ี

ของ อบต.และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำย

ได้ในประเภทรำยจ่ำยน้ี

3.เบ้ียประกันเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประกัน ส ำหรับ

รถยนต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
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จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 80,000 บำท

1. ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือ

คณะบุคคลท่ีมำนิเทศงำน ตรวจสอบหรือเย่ียมชม 

หรือทัศนศึกษำดูงำนและเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องซ่ึง

ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือท่ี มท 0808.4/ว 2381ลงวันท่ี 28 

กรกฎำคม 2548

2. ค่ำเล้ียงรับรองเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำร

ประชุมสภำท้องถ่ินหรือคณะกรรมกำรคณะอนุกรรม

กำร ท่ีได้รับแต่งต้ังตำมกฎหมำยหรือ ระเบียบ หรือ

หนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุม

ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ 

รัฐวิสำหกิจหรือเอกชน

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือท่ี มท 0808.4/ว2381ลงวันท่ี 28 กรกฎำคม 

2548



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรเช่ำพ้ืนท่ีเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยรับ-ส่งเอกสำร 6,500 บำท

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือพวงมำลัย

ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ

ส ำหรับวำง ณ อนุสรวรีย์ ผู้ประกอบคุณงำมควำมดี

แก่ประเทศชำติ คร้ังละไม่เกิน 1,000.-บำทฯลฯ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือ ท่ี มท 0407/ว1284 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกำยน

พ.ศ.2530

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของผู้บริหำรสมำชิกสภำ อบต.

พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง

เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ

ท่ีพักค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 

ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้

ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)

พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน 400,000 บำท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

โครงกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้และศึกษำดูงำนของผู้บริหำร สมำชิก 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้

และศึกษำดูงำนของผู้บริหำรสมำชิกสภำ อบต.พรส ำรำญ

และลูกจ้ำง อบต.พรส ำรำญ

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

-ค่ำสมนำคุณ วิทยำกร

-ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ

-ค่ำจ้ำงเหมำจัดกิจกรรม

-ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ค่ำเอกสำร ส่ิงพิมพ์

ค่ำกระเป๋ำ หรือส่ิงของท่ีใช้บรรจุเอกสำร

-ค่ำของสัมมนำคุณในกำรดูงำน

-ค่ำเช่ำท่ีพัก ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม

รำยละเอียดโครงกำรน้ี

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์

แม่ข่ำยรับ-ส่งเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 207 ท่ี 24

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 85 (4)

จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 263,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ของรำชกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร

เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองตัดหญ้ำ 

โต๊ะ เก้ำอ้ี รถยนต์ส่วนกลำง (เฉพำะค่ำซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำยำนพำหนะรถยนต์ส่วนกลำง 

หมำยเลขทะเบียน บพ 4318 บุรีรัมย์ค่ำซ่อมปกติ 

ค่ำวัสดุและค่ำแรงงำนไม่เกิน ปีละ 12,800.-บำท

/คัน/ปี)และทรัพย์สินอ่ืนๆ ให้ใช้รำยได้ตำมปกติ

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 

ลงวันท่ี 27มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำส่ิง

ของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงประมำณ



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ 

หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป

เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดำษ

คำร์บอน กำว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวำง

เอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด่วนมำกท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 

2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท

รำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 

2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง

ไม้กวำด ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วน้ ำ จำนรอง

ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ตะกร้ำ ถุงพลำสติก

กระติกน้ ำแข็ง ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 

พ.ศ.2558 เร่ืองกำรปรับปรุง หลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1248ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

    จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ เพลำ 

ตลับลูกปืนน้ ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อต

และสกรู กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์

เบำะรถยนต์ เบำะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง

เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปำกตำย คีมล๊อค

สัญญำณไฟกระพริบกรวยจรำจร วัสดุอุปกรณ์

ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี

ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง มท.0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/1248ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น

น้ ำมันดีเซลล์ น้ ำมันก๊ำซ น้ ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม

น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันหล่อล่ืนต่ำงๆ 

ท่ีใช้กับรถยนต์ทุกประเภทรถจักรยำนยนต์ 

เคร่ืองตัดหญ้ำ ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรำ

ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และ

สำธำรณูปโภค

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือส่ังกำร

ท่ีเก่ียวข้อง

    จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุกำรเกษตรเพ่ือใช้ในกำรประดับ

ตกแต่งอำคำรสถำนท่ีและบ ำรุงรักษำส่ิงแวดล้อมสถำน

ท่ีรำชกำรเช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 

พันธ์ุพืชต้นไม้ ดอกไม้ประดับปุ๋ยวัสดุเพำะช ำดินปลูก 

ใบมีด เชือกผ้ำใบ หรือผ้ำพลำสติก สปริงเกอร์ (Sprinkler)

จอบ เสียม กระถำงต้นไม้ ฯลฯ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

    จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่เช่น

กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มเมมโมรีกำร์ด

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภำพ (ภำพยนต์ วีดีโอ 

เทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำ ท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด 

ขยำยภำพถ่ำยดำวเทียมขำต้ังกล้องและวัสดุโฆษณำ ฯลฯ

       ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

    จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนค่ำไฟฟ้ำ 200,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 270,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก

เคร่ืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเน่ือง

แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด

เม้ำส์ สำย USB เมมโมร่ี ชิป เคร่ืองกระจำย

สัญญำณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีหน่วยรำคำ

ไม่เกิน 20,000.-บำท ฯลฯ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพย์ภำยในส ำนักงำนองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนกับกำรใช้บริกำร เช่น 

ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก 

ท่ี มท .0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฏำคม 2556

เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย

งบประมำณประจ ำปีขององค์กรปกครองท้องถ่ิน

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับท่ีท ำกำร อบต.พรส ำรำญ 

และกิจกำรอ่ืนๆ ในท่ีสำธำรณะเก่ียวกับงำนองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ดังกล่ำว

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808..2

/ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

อัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุและค่ำสำธำรณูปโภค

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนำคม 2562

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยอ่ืน

ค่ำจ้ำงองค์กรหรือสถำบันท่ีเป็นกลำงในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 15,000 บำท

งบรายจ่ายอ่ืน 15,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 15,000 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 55,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบ

อินเทอร์เน็ตท่ีใช้ประจ ำส ำนักงำนส ำหรับ

ใช้ในทำงรำชกำรและบริกำรประชำชน ค่ำเช่ำ

พ้ืนท่ีเว็ปไซต์เพ่ือใช้ในกำรบริกำรข้อมูล ข่ำวสำร

และประชำชนสัมพันธ์หน่วยงำน

              ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก 

ท่ี มท .0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฏำคม 2556

เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย

งบประมำณประจ ำปีขององค์กรปกครองท้องถ่ิน

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ

ไปรษณีย์ยำกรค่ำธรรมเนียมโอนเงินในระบบ

บริหำรกำรเงินกำรคลังกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็ก

ทรอนิกส์ (GFMIS)

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก 

ท่ี มท .0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฏำคม 2556

เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย

งบประมำณประจ ำปีขององค์กรปกครองท้องถ่ิน

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวนเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอคูเมือง

ในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี ตำมโครงกำรจัด

งำน รัฐพิธีและวันส ำคัญของชำติเพ่ือให้

ประชำชนได้แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี

ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ สถำบันพระมหำกษัตริย์

และให้ควำมส ำคัญของเอกลักษณ์ควำมเป็นชำติ

ไทย 

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

หน้ำ 168 ล ำดับท่ี 8

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว3616 ลง่วันท่ี 24 มิถุนำยน 2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

เงินอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงองค์กำรหรือสถำบันท่ีเป็นกลำง

เป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ตำมมติกำรประเมินท่ี ก.อบต.ก ำหนด

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฏำคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ

กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือ

เข้ำปกหนังสือ หรือเข้ำปก ค่ำโฆษณำ และ

เผยแพร่ค่ำอัดสปอร์ตประชำสัมพันธ์และเผยแพร่

กิจกำรประเภทต่ำงๆจัดท ำแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์

หรือจัดท ำเอกสำรรูปเล่มอ่ืนใด

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6

พ.ศ.2552มำตรำ 85(4)

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำร

กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (19)กำรจัดระบบบริกำร

สำธำรณะ

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0880.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฏำคม 

2556เร่ือง รูปแบบและจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 40,000 บำท

งบด าเนินงาน 99,000 บาท

ค่าใช้สอย 65,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 99,000 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง

เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก

ค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียน

กำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

ท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)

พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต.พรส ำรำญ 10,000 บำท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำแผน

พัฒนำ อบต.พรส ำรำญ กำรส่งเสริม สนับสนุน

กำรจัดท ำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน

กำรจัดประชุมประชำคมแผนชุมชน กำรพัฒนำผู้

น ำชุมชน สร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชนและสนับสนุน

กำรขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณำกำร เพ่ือน ำ

ข้อมูลมำจัดท ำเป็นแผนพัฒนำท้องถ่ิน

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ค่ำแผนพับ

ประชำสัมพันธ์

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยใด้ตำมรำย

ละเอียดโครงกำรน้ี

        ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 198 ท่ี 2



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 34,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 14,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ของรำชกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 

ลงวันท่ี 27มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำ

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ 

หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป

เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดำษ

คำร์บอน กำว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวำง

เอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด่วนมำกท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 

2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท

รำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน

2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

1.ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 180,000 บาท

ค่าใช้สอย 120,000 บาท

งานบริหารงานคลัง 180,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก

เคร่ืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเน่ือง

แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด

เม้ำส์ สำย USB เมมโมร่ี ชิป เคร่ืองกระจำย

สัญญำณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีหน่วยรำคำ

ไม่เกิน 20,000.-บำท ฯลฯ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท

0808.2/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 

เร่ืองกำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

เร่ืองแนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์กำรจ ำแนกประเภท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง

เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก

ค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียน

กำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

ท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)

พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สินองค์กำร 50,000 บำท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรช ำระภำษีฉับไวกับบริกำรเคล่ือนท่ี อบต.พร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำแผนท่ีและ

ทะเบียนทรัพย์สินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

ฯลฯ เป็นประโยชน์ในกำรบริหำรงำนของ อบต.พรส ำรำญ 

และเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ของ อบต.โดยสำมำรถ

จัดเก็บภำษีต่ำงๆได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรม

และสะดวกรวดเร็ว 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ด้ำนกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำมในพ้ืนท่ีต ำบล

พรส ำรำญ

-วัสดุเอกสำร แผ่นพับ ป้ำย ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมรำยละเอียดโครงกำรน้ี

        ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิง (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรท่ีดี แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป หน้ำ 254 ท่ี 34

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนท่ีภำษี



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรช ำระภำษีฉับไว

กับกำรเคล่ือนท่ี อบต.พรส ำรำญ ฯลฯ เพ่ือออก

หน่วยเคล่ือนท่ีให้บริกำรจัดเก็บภำษีให้กับประชำชน

และเพ่ิมรำยได้ให้กับ อบต.

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

-ค่ำส่ือ ส่ิงพิมพ์ เอกสำร แผ่นพับ

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนท่ี ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม

รำยละเอียดโครงกำรน้ี

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรท่ีดี  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไปหน้ำ 254 ท่ี 35 

          ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนท่ีภำษี



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและมีสภำพดีคงเดิม

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี17

       ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 

ลงวันท่ี 27มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำ

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าวัสดุ 60,000 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ 

หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป

เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดำษ

คำร์บอน กำว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวำง

เอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

-และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนเงินเดือนพนักงำน 490,000 บำท

งบบุคลากร 580,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 580,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 720,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก

เคร่ืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเน่ือง

แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด

เม้ำส์ สำย USB เมมโมร่ี ชิป เคร่ืองกระจำย

สัญญำณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีหน่วยรำคำ

ไม่เกิน 20,000.-บำท ฯลฯ

                ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 90,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

และพนักงำนจ้ำงท่ัวไปปฏิบัติงำนในแผนงำน

กำรรักษำควำมสงบภำยในตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

(พ.ศ.2564-2566) จ ำนวน 1 อัตรำ

ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

     ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนด

ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต.ท่ีมท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนว

ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

       จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

และเงินปรับปรุงเงินเดือนตำมแผนอัตรำก ำลัง

3 ปี (พ.ศ.2564-2566) จ ำนวน 2 อัตรำ ดังน้ี

ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำณภัย จ ำนวน 2 อัตรำ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนด

ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต.ท่ีมท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนว

ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

       จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น

1เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวันประจ ำปี (โบนัส)

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี(โบนัส)แก่พนักงำน  

ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงและผู้มีสิทธิ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็น

รำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ  บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนิน

งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง

และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

งบด าเนินงาน 140,000 บาท

ค่าตอบแทน 30,000 บาท



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำ

ปกหนังสือ หรือเข้ำปก ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่

ค่ำอัดสปอร์ตประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกำร

ประเภทต่ำงๆ จัดท ำแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์หรือ

จัดท ำเอกสำรรูปเล่มอ่ืนใด

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552

มำตรำ 85(4)

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (19)กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0880.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฏำคม 2556

เร่ือง รูปแบบและจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 0880.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวำคม พ.ศ.2559

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียว

กับกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2549

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522

ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าใช้สอย 90,000 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมเด็กไทย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง

เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก

ค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียน

กำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

ท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)

พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรอบรมเด็กไทยห่ำงไกลยำเสพติด 50,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ของรำชกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 

ลงวันท่ี 27มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำ

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าวัสดุ 20,000 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก 

ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิปเป๊ก เข็มหมุด 

เทป พีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กำว แฟ้ม 

สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน 

ตะแกรงวำงเอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด่วนมำกท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 

2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท

รำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

-และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
30,000 บำท

งบด าเนินงาน 330,000 บาท

ค่าตอบแทน 30,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 352,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก

เคร่ืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเน่ือง

แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด

เม้ำส์ สำย USB เมมโมร่ี ชิป เคร่ืองกระจำย

สัญญำณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีหน่วยรำคำ

ไม่เกิน 20,000.-บำท ฯลฯ

         ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรจิตอำสำภัยพิบัติ 100,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือ

ไปอบรมสัมนำของสมำชิก (อปพร.) เช่น

ค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำพำหนะค่ำธรรมเนียม

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น และ

ค่ำใช้จิ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นเน่ืองในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน หรือผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลพรส ำรำญ ส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำรให้องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2559

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าใช้สอย 235,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

อ่ืนๆ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้องกันภัย

ฝ่ำยพลเรือน(อปพร.) ท่ีปฏิบัติรำชกำรอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้

จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันฝ่ำยพลเรือนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรช่วยเหลือประชำชนจำกกำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจิตอำสำภัยพิบัติ

เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้

แก่ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรสำธำรณภัยเบ้ืองต้น

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำตอบแทนวิทยำกร

-ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเคร่ืองด่ืม

-ค่ำวัสดุฝึกอบรม

-ค่ำวัสดุฝึกปฏิบัติ

-ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมรำย

ละเอียดโครงกำรน้ี

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน หน้ำ 18 ล ำดับท่ี 1

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรช่วยเหลือ

ประชำชนจำกกำรขำดแคลนน้ ำอุปโภค บริโภค

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำเปำล้ำงบ่อบำดำล

-ค่ำเบ้ียเล้ียง เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน

-หรือยำนพำหนะ ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้

ตำมรำยละเอียดโครงกำรน้ี

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน หน้ำ 196 ล ำดับท่ี 10

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ

ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี2) 

พ.ศ.2561



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกับสำธำรณภัยให้กับประชำชน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนในช่วงเทศกำล

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม

รำยละเอียดโครงกำรน้ี

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบรหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน หนิ้ำ 194 ล ำดับท่ี 3

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2557

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.4/ว4202 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2561

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3892

ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียว

กับสำธำรณภัยให้กับประชำชน

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำตอบแทนวิทยำกร

-ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเคร่ืองด่ืม

-ค่ำวัสดุฝึกอบรม

-ค่ำวัสดุฝึกปฏิบัติ

-ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมรำย

ละเอียดโครงกำรน้ี

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน หน้ำ195 ล ำดับท่ี 8

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2547 

และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและมีสภำพดีคงเดิม 

เช่น รถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17      

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 

ลงวันท่ี 27มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำ

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าวัสดุ 65,000 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 15,000 บำท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

เช่นน้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซินน้ ำมันก๊ำดแก๊สหุงต้ม 

น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันหล่อล่ืนต่ำงๆ ฯลฯ

      ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำ

ใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และสำธำรณูปโภค

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุยำงพำหนะและขนส่ง

เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงในสำยไมล์ เพลำ

ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรค หัวเทียน ไขควง น๊อต

และสกูร กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำ รถยนต์

กันชนรถยนต์ เบำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข้มขัด

นิรภัย แม่แรง กุญแจปำกตำย คีมล็อค เกียรล็อค

คลัชต์ สัญญำตไฟกระพริบ สัญญำณ ไฟฉุกเฉิน

กรวยจรำจร ฯลฯ

               ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง มท.0808.2/ว1334

ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/1248ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

สัญญำณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) 22,000 บำท

งบลงทุน 22,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 22,000 บาท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุหรือจัดท ำส่ิงของโดยสภำพ

ท่ีเก่ียวข้องกับกำรดับเพลิง เช่นเคร่ืองดับเพลิง สำยส่ง

น้ ำดับเพลิง ข้อต่อหัวฉีดเพลิง ตลอดจนกำรตรวจเช็คเติม

น้ ำยำเคมีส ำหรับเคร่ืองดับเพลิงและวัสดุอ่ืนๆท่ี

สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ี     

           ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนเงินเดือนพนักงำน 4,305,082 บำท

งบบุคลากร 6,236,522 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,236,522 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือสัญญำณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) 

หลอดฮำโลเจน ขนำด 38 วัตต์ จ ำนวน 4 หลอด

(หมุน) หลอดยำโลเจน ขนำด 23 วัตต์ จ ำนวน

6 หลอด (กระพริบ) กล่องเสียง 100 วัตต์

มีล ำโพง 100 วัตต์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัติงำนทำงรำชกำรและกำรบริกำรประชำชน

     ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำ

ใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และสำธำรณูปโภค

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 6,524,522 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนเงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง ดังน้ี

1.ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ   จ ำนวน 1 อัตรำ

2.ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ                จ ำนวน 2 อัตรำ

3.ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรครู                    จ ำนวน 10 อัตรำ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และ เงินประจ ำ

ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรครูและยุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2554

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

       จ่ำยจำกเงินรำยได้และเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 280,500 บำท

เงินวิทยฐำนะ 294,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู 

ระดับช ำนำญกำร จ ำนวน 7 อัตรำ

       ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยำฐำนะและ

เงินประจ ำต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ (ฉบับท่ี2)พ.ศ.2584

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งสำยบริหำร

จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ดังน้ี

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)  

จ ำนวน 1 อัตรำ

       ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,297,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง

ประจ ำให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำตำมแผนอัตรำก ำลัง

(พ.ศ.2564-2566) ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ

จ ำนวน 1 อัตรำ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 17,940 บำท

เพ่ือจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  

และพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมแผนอัตรำก ำลัง

(พ.ศ.2564-2566) ดังน้ี  

1.ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)  จ ำนวน 7 อัตรำ

2.ต ำแหน่ง พนักงำนท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)

จ ำนวน 1 อัตรำ   

3.ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ 

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 288,000 บาท

ค่าตอบแทน 70,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

และพนักงำนจ้ำงท่ัวไปตำมแผนอัตรำก ำลัง 

(พ.ศ.2564-2566) ดังน้ี

1.ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) จ ำนวน 7 อัตรำ

2.ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 

จ ำนวน 1 อัตรำ 

ท่ีปรับปรุงเงินเดือน/เงินเพ่ิมอ่ืนแล้วสูงกว่ำงบประมำณ

ท่ีได้รับจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

รวม

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับ

กำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2549

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522

ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าใช้สอย 168,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวันประจ ำปี (โบนัส)

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี(โบนัส)แก่พนักงำน  

ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงและผู้มีสิทธิ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็น

รำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ  บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนิน

งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง

และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง

เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก

ค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียน

กำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

ท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท

1. ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือเข้ำปกหนังสือ
-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 118,000 บำท



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ของรำชกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 

เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

    ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17 

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 

ลงวันท่ี 27มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำส่ิง

ของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าวัสดุ 50,000 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก 

ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิปเป๊ก เข็มหมุด 

เทป พีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กำว แฟ้ม 

สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน 

ตะแกรงวำงเอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

พ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น

กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มเมมโมริีกำร์ด

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภำพ (ภำพยนต์ วีดีโอ 

เทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำ ท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด ขยำยภำพถ่ำย

ดำวเทียมขำต้ังกล้องและวัสดุโฆษณำ ฯลฯ

              ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

    จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 3,537,337 บาท

ค่าใช้สอย 1,731,500 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,197,337 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก

เคร่ืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเน่ือง

แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด

เม้ำส์ สำย USB เมมโมร่ี ชิป เคร่ืองกระจำย

สัญญำณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีหน่วยรำคำ

ไม่เกิน 20,000.-บำท ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 1,621,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดเอกสำรรูปเล่มอ่ืนใด

ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของกองช่ำงตำมภำรกิจ

และอ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต.และค่ำใข้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ี

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ

ท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์

กำรบันทึกภำพยนต์วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำอัดขยำยรูป

ถ่ำยกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และกำรเผยแพร่

ของกำรคลังในส่ือประเภทต่ำงๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์

หนังสือพิมพ์ต่ำงๆ จัดท ำแผ่นพับและค่ำใช้จ่ำย

เพ่ือโฆษณำและเผยแพร่ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน

กองคลังตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ี อบต.และค่ำใช้จ่ำย

อ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนิิี

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย

บริหำรสถำนศึกษำโดยมีค่ำใช้จ่ำย

ประกอบด้วย

1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ จ ำนวน 9 แห่ง

ตำมจ ำนวนนักเรียน ณ วันท่ี จ ำนวน 220 คน 

อัตรำคนละ20.-บำทเป็นเงินจ ำนวน245 วัน 

เป็นเงิน 1,078,000.-บำท

2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

จ ำนวน 9 แห่ง ตำมนักเรียน จ ำนวน 220 คน 

อัตรำคนละ 1,700.-บำท เป็นเงิน 374,000.บำท

3.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ จ ำนวน 9 แห่ง 

ตำมจ ำนวนนักเรียนจ ำนวน 150 คน อัตรำคนละ 200.-บำท

เป็นเงิน 30,000.-บำท

4.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ จ ำนวน 9 แห่ง
แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำ 176 ล ำดับท่ี 8



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 50,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของข้ำรำชกำรครูพนักงำนส่วนต ำบล  

พนักงำนจ้ำงเช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ 

ค่ำเช่ำท่ีพักค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำง  ๆ

ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้ท่ี

องค์กำรบริหำรส่วนมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยนอก (สมศ.)

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 มำตรำ 48

-พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2562 (ฉบับท่ี4)

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและประเมิน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำรับรองผู้ท่ีได้รับเชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วม

ประกอบกิจกรรมตำมโครงกำรฯลฯ

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนท่ี

-ค่ำเช่ำเวทีและเคร่ืองเสียง

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือแข่งขัน

-ค่ำป้ำยโครงกำร ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกได้ตำมรำยละเอียด

ตำมโครงกำรน้ี

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสนตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำ 175 ล ำดับท่ี 5

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำนกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม

กำรแข่งขันกีฬำของ อปท.พ.ศ.2559



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ของรำชกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

    ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17 

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 

ลงวันท่ี 27มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำส่ิง

ของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท

รำยจ่ำยตำมงประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าวัสดุ 1,775,837 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก 

ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิปเป๊ก เข็มหมุด 

เทป พีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กำว แฟ้ม 

สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน 

ตะแกรงวำงเอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด่วนมำกท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 

2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท

รำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,695,837 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง

ไม้กวำด ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วน้ ำ จำนรอง

ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ตะกร้ำ ถุงพลำสติก

กระติกน้ ำแข็ง ฯลฯ

       ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน พ.ศ.2558 เร่ืองกำรปรับปรุง 

หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1248ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง

    จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ตำมรำยละเอียด

ดังน้ี

1.อำหำรเสริม(นม)ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ส ำหรับ

เด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดอบต.พรส ำรำญ

ท้ัง 9 แห่ง ตำมจ ำนวนนักเรียน ณ จ ำนวน 220คน

ๆละ7.37.-บำท จ ำนวน 260 วัน เป็นเงิน 421,564.-บำท

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำ 173 ล ำดับท่ี 2    

2.อำหำรเสริม(นม)ส ำหรับโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ส ำหรับเด็ก

ในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อบต.พรส ำรำญ ท้ัง 6 แห่ง 

ตำมจ ำนวนนักเรียน จ ำนวน 665 คน คนละ 7.37.-บำท 

จ ำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,274,273.-บำท

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น

กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มเมมโมรีกำร์ด

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภำพ (ภำพยนต์ วีดีโอ 

เทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำ ท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด 

ขยำยภำพถ่ำยดำวเทียมขำต้ังกล้องและวัสดุโฆษณำ ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ

กำรแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้ำงมือ 

หน้ำกำกอนำมัย สำรส้ม คลอรีน 

ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยน้ี

       ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก

เคร่ืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเน่ือง

แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด

เม้ำส์ สำย USB เมมโมร่ี ชิป เคร่ืองกระจำย

สัญญำณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีหน่วยรำคำ

ไม่เกิน 20,000.-บำท ฯลฯ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวนเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 2,660,000 บำท

เงินอุดหนุน 2,660,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ในสังกัด อบต.พรส ำรำญและกิจกำรสำธำรณะ

ประโยชน์ในควำมรับผิดชอบของ อบต.พรส ำรำญ

     ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808..2

/ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

อัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุและค่ำสำธำรณูปโภค

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนำคม 2562

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

งบเงินอุดหนุน 2,660,000 บาท



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนเงินเดือนพนักงำน 191,000 บำท

งบบุคลากร 191,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 191,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 214,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน

อำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ท้ัง 6 โรงเรียน

เพ่ืออุดหนุนเงินส ำหรับอำหำรกลำงวัน ท้ัง 6 โรงเรียน

ในสังกัดคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.)

ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ ตำมจ ำนวน

นักเรียน จ ำนวน 665 คนอัตรำม้ือละ 20.-บำทต่อคน 

จ ำนวน 200 วัน

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนศึกษำ หน้ำ 214 ล ำดับท่ี1

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนำยน 2561

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 5,000 บำท

งบด าเนินงาน 23,000 บาท

ค่าตอบแทน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี

(พ.ศ.2564-2566) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ดังน้ี

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ

            ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนด

ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 

-ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

       จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

ค่าใช้สอย 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวันประจ ำปี (โบนัส)

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี(โบนัส)แก่พนักงำน  

ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงและผู้มีสิทธิ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็น

รำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ  บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนิน

งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง

และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง

เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก

ค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียน

กำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

ท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)

พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ของรำชกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27

มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าวัสดุ 8,000 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ 

หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป

เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดำษ

คำร์บอน กำว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวำง

เอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

-และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท

งบด าเนินงาน 425,000 บาท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 425,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก

เคร่ืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเน่ือง

แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด

เม้ำส์ สำย USB เมมโมร่ี ชิป เคร่ืองกระจำย

สัญญำณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีหน่วยรำคำ

ไม่เกิน 20,000.-บำท ฯลฯ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 40,000 บำท

ค่าใช้สอย 155,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่ำป่วยกำรชดเชย

กำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง ได้แก่

อำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินท่ีมีภูมิล ำเนำอยู่ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง

ท่ีได้ค ำส่ังช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำร

ดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน

แห่งน้ัน

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน

ของ อปท.และกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว3811

ลงวันท่ี 28 ตุลำคม 2562



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000 บำท

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

อ่ืนๆ

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดเอกสำรรูปเล่มอ่ืนใด

ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของกองคลังตำมภำรกิจ

และอ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต.และค่ำใข้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ี

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ

ท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์

กำรบันทึกภำพยนต์วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำอัดขยำยรูป

ถ่ำยกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และกำรเผยแพร่

ของกำรคลังในส่ือประเภทต่ำงๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์

หนังสือพิมพ์ต่ำงๆ จัดท ำแผ่นพับและค่ำใช้จ่ำย

เพ่ือโฆษณำและเผยแพร่ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน

แผนงำนสำธำรณสุข ตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ี 

อบต.และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ใน

ประเภทรำยจ่ำยน้ี

3.ค่ำจ้ำงเหมำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรใน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 70,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำจ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม

รำยละเอียดโครงกำรน้ี

       ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2562)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำ 181 ล ำดับท่ี1

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลพ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2532

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนข้ันตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัคซีนป้องกันและควบคุมสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์

อัครรำชกุมำรีตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อักรรำชกุมำรี

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-กระบอกฉีดยำ พร้อมเข็มแอลกอฮอล์ ส ำลี

-ค่ำวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมรำยละเอียด

โครงกำรน้ี

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำ 181 ล ำดับท่ี 2

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ของรำชกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27

มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าวัสดุ 150,000 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

เช่นน้ ำมันดีเซลล์ น้ ำมันก๊ำซ น้ ำมันเบนซิน

แก๊สหุงต้มน้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมัน

หล่อล่ืนต่ำงๆ ท่ีใช้กับรถยนต์ทุกประเภท

รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองตัดหญ้ำ ฯลฯ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำ

ใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และสำธำรณูปโภค

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/

ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

-และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

    จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนเงินอุนหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 10,000 บำท

เงินอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์เช่น ทรำยก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย

น้ ำยำพ่นสำรเคมีถุงมือ หน้ำกำกอนำมัยฯลฯ

ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยน้ี

            ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

-และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,049,861 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,004,081 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,239,861 บาท

งบบุคลากร 2,049,861 บาท

เพ่ืออุดหนุนให้ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์

ตำมโครงกำรจัดหำรำยได้เพ่ือจัดกิจกรรมอันเป็น

สำธำรณสุขและให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตำม

ภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 10,000.-บำท

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์

ท่ี ลช.บร.ว 245/2563 ลงวันท่ี 15  กรกฏำคม 2563

เร่ือง กำรขอรับสนับสนุนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ประชำชนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ ำปี ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2564)

จ ำนวน 6 ต ำแหน่ง ดังน้ี

1.ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      จ ำนวน 1 อัตรำ

2.ต ำแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้ำ                จ ำนวน 1 อัตรำ

3.ต ำแหน่ง นำยช่ำงไฟฟ้ำ                จ ำนวน 1 อัตรำ

4.ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ                 จ ำนวน 3 อัตรำ

5.ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนประปำ         จ ำนวน 1 อัตรำ

6.ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร          จ ำนวน 1 อัตรำ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

        -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนด

ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปก

ครองส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

       จ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 3,780 บำท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่าตอบแทน 50,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 35,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของสำยบริหำร

จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

ต ำแหน่ง  นักบริหำรงำนช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

       จ่ำยจำกเงินรำยได้

งบด าเนินงาน 190,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของ

พนักงำนส่วนต ำบลท่ีปฏิบัติงำนตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี

(พ.ศ.2564-2566) 

ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร    จ ำนวน 1 อัตรำ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำง

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

       จ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 25,000 บำท

ค่าใช้สอย 70,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำน

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี (โบนัส)

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี(โบนัส)แก่พนักงำน  

ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงและผู้มีสิทธิ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็น

รำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ  บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนิน

งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง

และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดเอกสำรรูปเล่มอ่ืนใด

ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของกองช่ำงตำมภำรกิจ

และอ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต.และค่ำใข้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ี

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ

ท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ กำรจ้ำงท ำโปสเตอร์

กำรบันทึกภำพยนต์วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่ำอัดขยำยรูป

ถ่ำยกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และกำรเผยแพร่

ของแผนงำนเคหะและชุมชนในส่ือประเภทต่ำงๆ 

เช่น วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ต่ำงๆ จัดท ำแผ่นพับ

และค่ำใช้จ่ำยเพ่ือโฆษณำและเผยแพร่ท่ีเก่ียวกับกำร

ด ำเนินงำนแผนเคหะและชุมชนตำมภำรกิจและ

อ ำนำจหน้ำท่ี อบต.และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถ

เบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยน้ี

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและมีสภำพดีคงเดิม

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 

ลงวันท่ี 27มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำส่ิง

ของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง

เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก

ค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียน

กำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

ท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยค่ำใช้

จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก 

ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิปเป๊ก เข็มหมุด 

เทป พีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กำว แฟ้ม 

สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน 

ตะแกรงวำงเอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

วัสดุก่อสร้ำง 30,000 บำท

ค่าวัสดุ 70,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ น้ ำมัน

ทำไม้ทินเนิอร์ สี แปรงทำสี ปูนซีเมนต์หิน ดิน ทรำย 

หินคลุกอิฐ หรือ ซีเมนต์ บล๊อกกระเบ้ือง สังกะสี 

ตะปู ฆ้อน คีม ชะแลง จอบเสียม เหล็กเส้น ท่อน้ ำ 

และอุปกรณ์ประปำท่อต่ำงๆ โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

ค่าใช้สอย 25,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานไฟฟ้าถนน 577,400 บาท

งบด าเนินงาน 80,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก

เคร่ืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเน่ือง

แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด

เม้ำส์ สำย USB เมมโมร่ี ชิป เคร่ืองกระจำย

สัญญำณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีหน่วยรำคำ

ไม่เกิน 20,000.-บำท ฯลฯ

                ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 

เร่ืองกำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

เร่ืองแนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์กำรจ ำแนกประเภท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน
ท่ี มท 0880.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฏำคม 2556

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือเข้ำปกหนังสือ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรถ่ำยเอกสำรเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำรรูปเล่มอ่ืนใด

ท่ีเก่ียวกับอ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต.ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำย

ในประเภทรำยจ่ำยน้ี

2. ค่ำโฆษณำและเผยแพร่เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำ

ป้ำยหรือแผงปิดประกำศ จ้ำงท ำโปสเตอร์กำรบันทึก

ภำพยนต์ วีดีโอ ค่ำอัดขยำยรูปถ่ำย กำรจ้ำงโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์และกำรเผยแพร่กิจกำร อบต.ในส่ือ

ประเภทต่ำงๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วำรสำร

แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ส่ิงพิมพ์ต่ำง  ๆจัดท ำแผ่นพับ

และโฆษณำและเผยแพร่อ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ใน

ประเภทรำยจ่ำยน้ี

3.ค่ำเหมำบริกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ซ่อมแซมงำนไฟฟ้ำสำธำรณะประโยชน์ ท ำกำรอย่ำง

หน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้ำง

ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำค่ำบริกำร



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมหรือบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ เพ่ือให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17 

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 

ลงวันท่ี 27มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงพิจำรณำส่ิง

ของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงประมำณ

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าวัสดุ 55,000 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ 

หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป

เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดำษ

คำร์บอน กำว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวำง

เอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

-และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 497,400 บำท

งบเงินอุดหนุน 497,400 บาท

เงินอุดหนุน 497,400 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุส ำหรับ

ใช้ในอำคำรส ำนักงำนหรือสถำนท่ีท่ีอยู่ใน

ควำมดูแลของ อบต.พรส ำรำญ เช่น พิวส์

เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ

ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ คอนเดนเซอร์

ขำหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ เบรกเกอร์ บังคับไฟฟ้ำ

เคร่ืองตัดไฟฟ้ำอัตโนมัติ ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

-และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,419,200 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,519,200 บาท

งบบุคลากร 1,419,200 บาท

เพ่ืออุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำคูเมือง

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ

สำธำรณะค่ำติดต้ังโคมไฟฟ้ำสำธำรณะเพ่ือแก้ไข

ปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำนในเขตพ้ืนท่ี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรพรส ำรำญ จ ำนวน 5 หมู่บ้ำน

1.บ้ำนหัวถนน หมู่ท่ี 3 ต.พรส ำรำญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำจำกบ้ำนนำงสมพำร ค ำสุวรรณ

ถึงบ้ำนนำงสำวจุฑำมำศ หมำยศรี และขยำยเขตไฟฟ้ำ

แสงสว่ำงสำธำรณะ (พำดสำยดับ) ตำมแบบผังบริเวณ

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอคูเมือง จ ำนวนเงิน 103,900.-บำท

2. บ้ำนพรส ำรำญ หมู่ท่ี 5 ต.พรส ำรำญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

    -จุดท่ี1 จำกบ้ำนนำยปรีชำ พูลพันธ์ ถึงบ้ำนนำงสำว

วิไลพร จันทร์น้อย 

    -จุดท่ี2  จำกบ้ำนนำงสวง สมำนมิตร ถึงบ้ำนนำยจิรำยุ

นำมท้ำว 

    - และขยำยเขตไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ(พำดสำยดับ) 

ตำมแบบผังบริเวณกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอคูเมือง 

จ ำนวนเงิน 200,600.-บำท

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

-หนังสือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอคูเมือง

ท่ี มท 5309.32/คมง.(บต.)41710/2563 ลงวันท่ี 17

กรกฏำคม 2563 เร่ือง แจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยเขต

แรงต่ ำและไฟฟ้ำสำธำรณะในเขต ต ำบลพรส ำรำญ

อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่าตอบแทน 20,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

ท่ีปฏิบัติงำน  จ ำนวน 2 อัตรำ ดังน้ี

ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน จ ำนวน 2 อัตรำ

       ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือส ำนัก กจ.กท.และก.อบต.ท่ี มท 0809.2

/138ลงวันท่ี 30  ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนว

ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

           จ่ำยจำกเงินรำยได้

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี

(พ.ศ.2564-2566)   ดังน้ี

ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน จ ำนวน 3 อัตรำ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือส ำนัก กจ.กท.และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/138

ลงวันท่ี 30  ธันวำคม 2558 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

       จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 499,200 บำท

เงินเดือนพนักงำน 920,000 บำท
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รวม

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวันประจ ำปี (โบนัส)

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี(โบนัส)แก่พนักงำน  

ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงและผู้มีสิทธิ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็น

รำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ  บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนิน

งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง

และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

รวมค่าวัสดุ 50,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมรักษำทรัพยสิน

ของทำงรำชกำรให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปรกติและ

มีสภำพดีคงเดิม เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์

     ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด่วนมำก 

ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนำยน พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง

เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก

ค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียน

กำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

ท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)

พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ 

หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป

เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดำษ

คำร์บอน กำว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวำง

เอกสำรน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน กุญแจ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2548

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 

-และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

ค่าใช้สอย 240,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 290,000 บาท

งบด าเนินงาน 240,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก

เคร่ืองพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเน่ือง

แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด

เม้ำส์ สำย USB เมมโมร่ี ชิป เคร่ืองกระจำย

สัญญำณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีหน่วยรำคำ

ไม่เกิน 20,000.-บำท ฯลฯ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1334ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ืองกำรปรับปรุงหลัก

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร

พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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จ ำนวนโครงกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 100,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

เพ่ือจ่ำยเป็น

1. ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือเข้ำปกหนังสือ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรถ่ำยเอกสำรเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ หรือจัดท ำเอกสำรรูปเล่มอ่ืน

ใดท่ีเก่ียวกับอ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต.ท่ีสำมำรถ

เบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ี

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง

เหมำท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ จ้ำงท ำโปสเตอร์

กำรบันทึกภำพยนต์ วีดีโอ ค่ำอัดขยำยรูปถ่ำย

กำรจ่ำงโฆษณำประชำสัมพันธ์และกำรเผยแพร่

กิจกำร อบต.ในส่ือประเภทต่ำงๆ เช่น วิทยุ

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วำรสำร แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์

ส่ิงพิมพ์ต่ำงๆจัดท ำแผ่นพับและค่ำโฆษณำและเผยแพร่

อ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยน้ี

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552

มำตรำ 85(4)
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จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้แก่ประชำชน "กำรท ำยำกันยุง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ

ผู้พิกำร และผู้ด้วยโอกำส 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำซ่อมแซมบ้ำน

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์

และค่ำใช้จ่ำอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมรำยละเอียด

โครงกำรน้ี ฯลฯ

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมขน หน้ำ172 ล ำดับท่ี 5

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมประกอบ

อำชีพให้แก่ประชำชน "กำรท ำยำกันยุงสมุนไพร"

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

-ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม

-ค่ำสมนำคุณวิทยำกร

-ค่ำอำหำร

-ค่ำอำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมรำยละเอียด

โครงกำรน้ี ฯลฯ

            ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หน้ำ164 ล ำดับท่ี 7

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรอบรมด้ำนคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรพัฒนำสังคม 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมคุณภำพ

ชีวิตผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ค่ำแผ่นพับ

-ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

-ค่ำอำหำร

-ค่ำเช่ำสถำนท่ี

-ค่ำสมนำคุณวิทยำกร

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมรำยละเอียด

โครงกำรน้ี ฯลฯ

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสนตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 172 ท่ี 6

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอคูเมืองตำมโครงกำรของดีอ ำเภอคูเมือง 50,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมด้ำนคุณธรรม

น ำควำมรู้สู่กำรพัฒนำสังคม โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ค่ำแผ่นพับ

-ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

-ค่ำอหำร

-ค่ำเช่ำสถำนท่ี

-ค่ำสัมนำคุณวิทยำกำร

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม

รำยละเอียดโครงกำรน้ี ฯลฯ

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศำสนตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หน้ำ 171 ท่ี 1

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ.2557

และแก้ไขเพ่ิมเติม



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กและเยำวชนต ำบลพรส ำรำญ 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอคูเมือง

ตำมโครงกำรของดีอ ำเภอคูเมือง

        ปรำกฎตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำสบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน หน้ำ 2019 ล ำดับท่ี 3

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือท่ีว่ำกำรอ ำเภอคูเมือง ท่ี บร 1018/ว289 

ลงวันท่ี 28 เมษำยน 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 50,000 บาท



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ 20,000 บำท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขัน

กีฬำเด็กและเยำวชนต ำบลพรส ำรำญ 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 

-ค่ำอุปกรณ์สนำม 

-ค่ำจัดท ำสนำม

-ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำสำกล

-ค่ำถ้วยรำงวัลกำรแข่งขัน

-ค่ำเงินรำงวัลกำรแข่งขันกีฬำสำกล

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมรำย

ละเอียดของโครงกำร ฯลฯ

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนศำสนำและสันทนำกำร หน้ำ170 ล ำดับท่ี14

        ฐำนอ ำนำจปรำกฏตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้

จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง

นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน  โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถ่ินต ำบลพรส ำรำญ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำม

โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรหล่อเทียนพรรษำ

-ค่ำรำงวัลกำรประกวดกำรตกแต่งเทียนพรรษำ

-ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง

-ค่ำป้ำยโครงกำร

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม  รำยละเอียดของ

โครงกำร ฯลฯ

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนกำรศำสนำและสันทนำกำร หน้ำ 165 ล ำดับท่ี 2

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำนกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ของ อปท.พ.ศ.2559

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตำมโครงกำรจัดงำน 20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำฐำน

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถ่ิน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มฐำนข้อมูล

-ค่ำป้ำยภูมิปัญญำท้องถ่ิน

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม

รำยละเอียดของโครงกำร ฯลฯ

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนกำรศำสนำวัฒธรรมและนันทนำกำร

หน้ำ 169 ล ำดับท่ี 12

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำนกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ของ อปท.พ.ศ.2559

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 500,000 บำท

งบด าเนินงาน 500,000 บาท

ค่าใช้สอย 500,000 บาท

เพ่ืออุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีข้ึนเขำพนมรุ้ง

ประจ ำปี 2564 

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำท่องเท่ียวและกีฬำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

หน้ำ 211 ล ำดับท่ี 1

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฏำคม 2561

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 5,181,800 บาท



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนหนองขวำง หมู่ท่ี 1 130,000 บำท

งบลงทุน 4,681,800 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,681,800 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมถนนดิน

ถนนดินหินคลุก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนลำดยำงท่ีช ำรุดเสียหำยท่ีอยู่ในควำมดูแล

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสำตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 204 ล ำดับท่ี 17

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองขวำง หมู่ท่ี 1 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองขวำง หมู่ท่ี 1

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สำยจำก ถนนคสล.เดิม(บ้ำนนำยเนำ ศรสังข์)

ถึงบ้ำนนำงจันทร์ทรำ แซ่อ่ึง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร 

ยำว 60.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 240.00 ตำรำงเมตร

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 92 สำยท่ี 8

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนก่อสร้ำงร้ัวล้อมรอบสระน้ ำ บ้ำนโคกเพชร หมู่ท่ี 2 250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองขวำง หมู่ท่ี 1

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สำยจำก ถนนคสล.เดิม(บ้ำนนำงส ำรวย ธรรมพันธ์)

ถึง บ้ำนนำยภำ ธ ำมืดขนำดกว้ำง 4.00 เมตร

ยำว 55.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณ

ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 220.00 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 91 สำยท่ี 7

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงร้ัว 

ล้อมรอบสระน้ ำ บ้ำนโคกเพชร หมู่ท่ี 2 ต ำบลพรส ำรำญ 

อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนำดกว้ำง 2.50 เมตร 

ยำว 142.50 เมตร สูง 2.00 เมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 17 ล ำดับท่ี 4 

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน

 

โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจังหัน  250,000 บำท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนตะคร้อ  หมู่ท่ี 4 250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจังหัน หมู่ท่ี 14 

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

สำยจำก โครงกำรขำยไหล่ทำง คสล. ปี 63

ถึง  ท่ีนำนำยสมหมำย พรมแดน

ขนำดกว้ำงข้ำงละ1.00 เมตร ยำวข้ำงละ 218.00 เมตร

หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณผิวจรำจร

ไม่น้อยกว่ำ 436.00 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 11 ล ำดับท่ี 11

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนผักกำดหญ้ำ  หมู่ท่ี  250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงถนน

คอนกรีตเสิรมเหล็ก บ้ำนตะคร้อ หมู่ท่ี 4 ต ำบลพรส ำรำญ 

อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำยจำก บ้ำนนำยยศ บุญมีมำก 

ถึงท่ีนำนำงชม ดีรบรัมย์ 

ช่วงท่ี 1 ขนำดกว้ำง  4.00 เมตร ยำว 66.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 

264.00 ตำรำงเมตร 

ช่วงท่ี 2 ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 57.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 

199.50 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 19 ล ำดับท่ี 7

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนส ำโรง หมู่ท่ี 6 250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้ำนผักกำดหญ้ำ หมู่ท่ี 12 

สำยจำกบ้ำนนำงพัชรีวรรณ บุญรัตน์ ถึง

ท่ีนำนำยชัยศิริ สุรำช ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร 

ยำว 153.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 459.00 ตำรำงเมตร

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 28 ล ำดับท่ี 15

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหัวถนน หมู่ท่ี  3 220,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนส ำโรง หมู่ท่ี 6

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สำยจำก ฟำร์มไก่นำยเสกสรร นันเสนำ ถึง

บ้ำนนำงหนูไพร บุญยอ ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร 

ยำว 94.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณ

ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 470.00 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 105 สำยท่ี 5

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนน้อยสุขสันต์  หมู่ท่ี 19 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง    

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหัวถนน หมู่ท่ี 3 

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

สำยจำก ถนนคสล.เดิมปี 63 ถึง ท่ีนำนำยสุริยันต์ 

ประภำเวสัง ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 117.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือ มีปริมำณผิวจรำจร

ไม่น้อยกว่ำ 409.50 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 18 ล ำดับท่ี 6

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนพรส ำรำญ  หมู่ท่ี 5 210,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนน้อยสุขสันต์ หมู่ท่ี 19 

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

สำยจำก ถนนคสล.เดิม ถึง ท่ีนำนำยบุญมี  ปุนยสำร 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 93.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตรหรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ             

372.00 ตำรำงเมตร

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 38 ล ำดับท่ี 24

ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนเพชรบูรพำ  หมู่ท่ี 16 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง    

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนพรส ำรำญ หมู่ท่ี 5 

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

สำยจำก ถนนคสล.เดิมปี 63 ถึง ถนนคสล.เดิม   

(ท่ีนำนำยถวิล เดิมท ำรัมย์) ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร 

ยำว 95.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณ

ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 380.00 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 21 ล ำดับท่ี 8

    ฐำนอ ำนำจฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองขวำงน้อย  หมู่ท่ี 133,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเพชรบูรพำ หมู่ท่ี 16

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สำยจำก ถนนคสล.เดิมปี63 ถึง บ้ำนนำยสมหมำย 

หอมดวง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 136.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตรหรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 

544.00 ตำรำงเมตร

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 33 ล ำดับท่ี 19

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับ  บ้ำนสระบัว หมู่ท่ี 7 205,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองขวำงน้อย    

หมู่ท่ี 17 ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

สำยจำก ถนนคสล.เดิมปี63 ถึง เรือนไหมรีสอร์ท 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 59.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 236.00 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 35 ล ำดับท่ี 21

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับ บ้ำนพรส ำรำญ หมู่ท่ี 5 91,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง    

ถนนดินยกระดับ บ้ำนสระบัว หมู่ท่ี 7 ต ำบลพรส ำรำญ 

อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  สำยจำก โรงงำนวิก 

ถึง ท่ีนำนำงแก้ว มีฉลำด ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร 

ยำว 485.00 เมตร สูง 1.00 เมตร 

หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 2,425.00 ลูกบำศก์เมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 23 ล ำดับท่ี 10

   ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับ บ้ำนหนองกุง หมู่ท่ี 10 78,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง    

ถนนดินยกระดับ บ้ำนพรส ำรำญ หมู่ท่ี 5        

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

สำยจำก ทำงหลวงหมำยเลข 2074 ถึง ถนน

คสล.เดิมปี 62 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร   

ยำว 180.00 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมวำงท่อ

ระบำยน้ ำคอนกรีตท้องตลำด เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 

0.60 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน หรือมีปริมำณดินถม

ไม่น้อยกว่ำ 1,080.00 ลูกบำศก์เมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 2 ล ำดับท่ี 2

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับ บ้ำนหัวถนน หมู่ท่ี 3 29,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง    

ถนนดินยกระดับ บ้ำนหนองกุง หมู่ท่ี 10               

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

สำยจำกบ้ำนนำงมนตรี โกมนศรี ถึง เขตเช่ือมต่อ

บ้ำนหัวถนนขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 400.00 เมตร       

หนำ 0.60 เมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีต 

เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 เมตร 3 จุด จ ำนวน 15 ท่อน 

หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 828.00 ลูกบำศก์เมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำหน้ำท่ี144 

ล ำดับท่ี 36 สำยท่ี 1

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนน้อยสุขสันต์  หมู่ท่ี 19 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

ถนนดินยกระดับบ้ำนหัวถนน หมู่ท่ี 3 ต ำบลพรส ำรำญ 

อ ำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สำยจำก สระใหม่ 

ถึง เขตเช่ือมต่อบ้ำนหนองกุง ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร 

ยำว 125.00 เมตร สูง 0.60 เมตร หรือมีปริมำณดิน

ถมไม่น้อยกว่ำ 324.00 ลูกบำศก์เมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 1 ล ำดับท่ี 1

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนหนองกุง หมู่ท่ี 10 90,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงถนนหินคลุก 

บ้ำนน้อยสุขสันต์ หมู่ท่ี 19 ต ำบลพรส ำรำญ 

อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำยจำกถนนลำดยำง

(บร.ถ.136-002) ถึงท่ีนำนำยไสว บุญมีมำก

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  280.00 เมตร

หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อย

กว่ำ 84.00 ลูกบำศก์เมตร

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 39 ล ำดับท่ี 25

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์(โซล่ำเซลป๊ัม) 149,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงถนนหินคลุก 

บ้ำนหนองกุง หมู่ท่ี 10 ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ สำยจำก สำมแยก คสล.เดิม

ถึงท่ีนำนำยลอง บุพผำมำตำนัง ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร 

ยำว 530.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 159.00 ลูกบำศก์เมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 136 ล ำดับท่ี 25

สำยท่ี 2

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโนนเมือง  หมู่ท่ี 13 192,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

ระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์

(โซล่ำเซลป๊ัม) บ้ำนโนนยำนำง หมู่ท่ี 11

ระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ (โซลำเซลป้ัม)

ขุดเจำะบ่อบำดำล ท่อขนำด 6 น้ิว ลึกเฉล่ีย 0.50-42.50

เมตร ท่อ PVC ช้ัน 13.5 มอก.17-2532 จ ำนวน 1 บ่อ

ตำมรำยละเอีดแบบผังบริเวณ และแบบบ่อน้ ำบำดำล

ของกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล

     ปรำกฎตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2563) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 11 ล ำดับท่ี 8

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสระปะค ำ  376,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

รำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโนนเมือง หมู่ท่ี 13 

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สำยจำก กองทุนหมู่บ้ำน ถึง ท่ีนำยธงชัย         

เอ้นแคน ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 100.00 เมตร 

ลึก 0.30 เมตร วำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตท้องตลำด

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.30 เมตร 2 จุด จ ำนวน 15 ท่อน 

บ่อพักส ำเร็จรูปส ำหรับท่อ เส้นผ่ำนศูนย์ 0.30 เมตร 

จ ำนวน 4 บ่อ

    ปรำกฎตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 29 ล ำดับท่ี 16

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองขวำง 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงปรับปรุง

ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสระปะค ำ 

หมู่ท่ี 9 ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

สำยจำก ถนนคสล.เดิม ถึง วัดสระกุญชร ขนำดกว้ำง    

5.00 เมตร ยำว 143.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 715.00 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 26 ล ำดับท่ี 13

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองดุม 250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงปรับปรุง

ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองขวำงน้อย 

หมู่ท่ี 17 ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

สำยจำก หน้ำวัด ถึง บ้ำนนำงบัวไล ติดตองรัมย์

ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 41.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร

หรือปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 205.00 เมตร

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 34 ล ำดับท่ี 20

   ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองเสม็ด 240,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำง

ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้ำนหนองดุมน้อย หมู่ท่ี 8 ต ำบลพรส ำรำญ

อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

สำยจำก สำมแยก คสล.เดิม ถึง บ้ำนนำยสำลี อินทร์เอ่ียม

ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 92.00 เมตร         

หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 

460.00 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 แก้ไ ขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 24 ล ำดับท่ี 11 

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนบัวทอง  หมู่ท่ี 250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงปรับปรุง

ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองเสม็ด 

หมู่ท่ี 15 ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

สำยจำกบ้ำนนำยสง่ำ แสนโคตร ถึงบ้ำนนำงยอด ไกยสวน 

ขนำกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 73.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 438.00 ตำรำงเมตร

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 13 ล ำดับท่ี 13

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 259,200 บำท

งบบุคลากร 259,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 259,200 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 327,700 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินก่อสร้ำงปรับปรุง

ยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนบัวทอง หมู่ท่ี 18 

ต ำบลพรส ำรำญ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำยจำก 

สำมแยกศำลำประชำคม ถึง บ้ำนนำงถนอม ปักเคยะกำ 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 118.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร

หรือมีปริมำณผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 472.00 ตำรำงเมตร

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ หน้ำท่ี 36 ล ำดับท่ี 22

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (2)(4)

-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(1)

    จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 5,000 บำท

งบด าเนินงาน 8,000 บาท

ค่าตอบแทน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

จ ำนวน 1 อัตรำ ดังน้ี

ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษำตร จ ำนวน 1 อัตรำ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือส ำนักงำน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2

/ว138ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2588 เร่ืองซักซ้อมแนว

ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

        จ่ำยจำกเงินรำยได้



หน้ำ : 1/1

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 3,000 บำท

ค่าใช้สอย 3,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวันประจ ำปี (โบนัส)

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี(โบนัส)แก่พนักงำน  

ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงและผู้มีสิทธิ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็น

รำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ  บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนิน

งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง

และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

จ ำนวนเคร่ืองสูบน้ ำแบบจุ่ม (ซัมเมิร์ท) 16,000 บำท

ค่าครุภัณฑ์ 60,500 บาท

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรหรือไป

อบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง

เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก

ค่ำธรรมเนียมค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียน

กำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

ท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเน่ืองในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินหรือผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน

 ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)

พ.ศ.2559

    จ่ำยจำกเงินรำยได้

งบลงทุน 60,500 บาท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนตู้ควบคุมอุปกรณ์กำรตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบ 2,500 บำท

เพ่ือซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบจุ่ม (ซัมเมิร์ท) 

เพ่ือสูบน้ ำบำดำลยรรเทำปัญหำกำรคลำดแคลนน้ ำ

อุปโภคบริโภคของประชำชน

คุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

1.ก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 1,300 วัตต์ 

2.แรงดันไฟฟ้ำกระแสตรง 110 โวลต์

3.กระแสไฟฟ้ำ 11.8 แอมป์

4.ส่งน้ ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 40 เมตร

5.อัตรำกำรไหลของน้ ำไม่น้อยกว่ำ 4.8 คิวต่อชัวโมง 

ท่ีควำมสูงไม่ต่ ำกว่ำ  40 เมตร

6.ขนำดสำยไฟ VCT 4X2.5 sq.mm. ยำวไม่น้อยกว่ำ 45 เมตร 

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2563 

บัญชีครุภัณฑ์ ผ.อ3  หน้ำ 36 ล ำดับท่ี 11

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนแผงโซล่ำเซลล์ 42,000 บำท

เพ่ือซ้ือตู้ควบคุมอุปกรณ์กำรตัด-ต่อ วงจรไฟฟ้ำ

และอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะดังต่อไปน้ี

1.กล่องควบคุมป๊ัม

2.เบรกเกอร์กระแสตรง 25 แอมป์

3.อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชำก 500 โวลต์

4.สำยไฟ THW ขนำด1X10 sq.mm. (สีเขียว)

5.ตู้เหล็กกันน้ ำ

6.แท่งกรำวด์ 1.80 เมตร พร้อมแคล้มรูปหัวใจ

       ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2563 

บัญชีครุภัณฑ์ ผ.อ3  หน้ำ 36 ล ำดับท่ี 12

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558

เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

โครงกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืช 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 71,000 บาท

ค่าใช้สอย 71,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 71,000 บาท

เพ่ือซ้ือแผงโซล่ำเซลล์พร้อมโครงสร้ำงรองรับแผงฯ

เพ่ือรับพลังงำนแสงอำทิตย์แปลงเป็นไฟฟ้ำ

ส ำหรับสูบน้ ำบรรเทำปัญหำกำรคลำดแคลนน้ ำให้แก่

ประชำชน 

คุณลักษณะดังต่อไปน้ี

1.ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด (Pmax)ไม่น้อยกว่ำ ขนำด 330 วัตต์ 

ต่อแผง จ ำนวน 6 แผง 

2.แรงดันไฟฟ้ำสูงสุด(Vmp) ไม่น้อยกว่ำ 37.0 โวลต์

3.กระแสไฟฟ้ำสูงสุด (Imp) ไม่น้อยกว่ำ 8.50 แอมป์

4.แรงดันขณะเปิดวงจร (Voc) ไม่น้อยกว่ำ 46.0 โวบต์

5.กระแสขณะลัดวงจร (Isc) ไม่น้อยกว่ำ 9.0 แอมป์

6.แรงดันสูงสุดขนำดระบบไฟฟ้ำกระแสตรง ท่ี 1,000 โวลต์

    ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2563 

บัญชีครุภัณฑ์ ผ.อ3 หน้ำ 36 ล ำดับท่ี 10

    ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก

ท่ี มท 8080.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรปลูกป่ำเพ่ือชุมชนและส่ิงแวดล้อม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก ำจัดผักตบชวำ

และวัชพืชเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก

ในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและส่ิงแวดล้อม 

โดยมีค่ำใช้จ่ำย

ประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

-ค่ำก ำจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและส่ิงแวดล้อม

-ค่ำวัสดุเกษตร ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมรำยละเอียดโครงกำร ฯลฯ

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม

แผนงำนกำรเกษตร หน้ำ 13 ล ำดับท่ี 1

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนโครงกำรปลูกหญ้ำแฝก 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกป่ำ

เพ่ือชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

-ค่ำจัดซ้ือพันธ์ไม้

-ค่ำวัสดุเกษตร ฯลฯ

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมรำยละเอียดโครงกำร ฯลฯ

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม

แผนงำนกำรเกษตร หน้ำ 189 ล ำดับท่ี 4

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (24) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67(7)

        จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

งบกลาง 19,437,500 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 172,000 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 19,437,500 บาท

งบกลาง 19,437,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกหญ้ำแฝก

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย

-ค่ำป้ำยโครงกำร

-ค่ำจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์โครงกำร

-ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมรำยละเอียดโครงกำรฯลฯ

        ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม

แผนงำนกำรเกษตร หน้ำ 188 ล ำดับท่ี 1

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 (24) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 67 (7)

        จ่ำยจำกเงินอุดหนุน



หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

กรณีลูกจ้ำงประสบอัตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย

อันเน่ืองมำจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง

       ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

-พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว4172 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท.

0808.2/ว1620 ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2562

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 12,760,000 บำท

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ของพนักงำน ท่ีปฏิบัติรำชกำรในสังกัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอัตรำร้อยละห้ำ

พร้อมกับค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงส่งเป็นเงิน

สมทบในอัตรำเดียวกัน

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

-พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 บำท



หน้ำ : 1/1

จ ำนวนเบ้ียยังชีพคนพิกำร 5,850,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำร

ทำงสังคมและสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ ได้แก่ เบ้ียยังชีพผู้

สูงอำยุและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆตำมควำมจ ำเป็น โดยมีวิธี

กำรค ำนวณต้ังงบประมำณประเภทน้ี จำกฐำนข้อมูล

ผู้สูงอำยุตำมข้ันบันได โดยต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ดังน้ี

1.ผู้สูงอำยุ ช่วงอำยุ 60-69 ปี คนละ 600 บำท/เดือน 

2.ผู้สูงอำยุ ช่วงอำยุ 70-79 ปี คนละ 700 บำท/เดือน 

3.ผู้สูงอำยุ ช่วงอำยุ 80-89 ปี คนละ 800 บำท/เดือน 

4.ผู้สูงอำยยุ ช่วงอำยุ 90 ปีข้ึนไป คนละ1,000.บำท/เดือน 

ในกำรเบิกจ่ำยในแต่ละเดือนผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินเบ้ียอำจจะ

ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน ดังน้ันจ ำนวนเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้ใน

ข้อ 1-4 สำมำรถถัวเฉล่ียจ่ำยกันได้และหำกมีกำรโอนเพ่ิม

หรือโอนลดงบประมำณ ไม่จ ำเป็นต้องเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง

ให้จ่ำยตำมจ ำนวนผู้มีสิทธิตำมท่ีระเบียบกฏหมำยก ำหนด

เพรำะจ ำนวนผู้สูงอำยุดำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ทุกวัน

หรือทุกเดือน อันเกิดหลำยสำเหตุ เช่น กำรเสียชีวิต มติคณะ

รัฐมนตรีให้เพ่ิม หรือลดอัตรำกำรจ่ำยเงินเป็นต้น
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จ ำนวนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพคนพิกำร

และทุพพลภำพท่ีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน

โดยมีวิธีค ำนวณต้ังงบประมำณประเภทน้ี

จำกฐำนข้อมูลผู้พิกำร อัตรำคนละ 800/เดือน

จ ำนวน 12 เดือน ตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร

จ่ำยเงินเบ้ียคนพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

(ฉบับท่ี4)พ.ศ.2562

        ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ หน้ำ 186 ล ำดับท่ี2

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจ พ.ศ.2542 มำตรำ 16

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำย

เงินเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน
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จ ำนวนส ำรองจ่ำย 170,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปส ำหรับสนับสนุน

กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ด ำเนินกำรเพ่ือรองรับกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรอง

และท ำกำรวินิจฉัยแล้วและมีควำมเป็นอยู่ยำกจน

หรือถูกท้ิงขำดผู้อุปกำระดูแลไม่สำมำรถประกอบ

อำชีพเล้ียงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิจะได้รับ

เบ้ียยังชีพ คนละ 500.-บำท/เดือน ครบท้ัง 12 เดือน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบ้ียชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์

ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

        ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ หนิ้ำ 187 ล ำดับท่ี 3

         ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชบัญญัติแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ

พ.ศ.2542 มำตรำ 16

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพ

ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลพรส ำรำญ (สปสช.จัดสรรอัตรำละ 45บำท/คน)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรส ำรำญสมทบตำมสัด

ส่วนร้อยละ 50

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยงบประมำณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน

พ.ศ.2561

       จ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินช่วยพิเศษ 20,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 163,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน หรือ 

จ ำเป็นเร่งด่วนกรณีท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์

ได้ล่วงหน้ำ หรือกรณีงบประมำณส่วนอ่ืน

ไม่ได้ต้ังจ่ำยไว้ หรือในกิจกำรอ่ืนท่ีต้ังงบ

ประมำณไว้แต่ไม่เพียงพอ

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

เพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.

0313.4/ว667 วันท่ี 12 มีนำคม 2545

        จ่ำยจำกเงินรำยได้และเงินอุดหนุน
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) โดยต้ังจ่ำยใน

อัตรำร้อยละ 1 ของงบประมำณรำยได้ยกเว้น

ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้เงินอุดหนุน

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท

0819.2/ว1212 ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ.2563

-หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท.

0808.5/ว 34 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2562

        จ่ำยจำกเงินรำยได้

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกรณีพนักงำนส่วนต ำบล

และพนักงำนจ้ำงท่ีเสียชีวิตระหว่ำงกำรปฏิบัติ

รำชกำรและระหว่ำงเดินทำงไปรำชกำร

        ฐำนอ ำนำจเป็นไปตำม

-พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ

บ ำนำจและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

และแก้ไขเพ่ิมเติม

-ระเบียนว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำจ้ำงของส่วนรำชกำร 

พ.ศ.2526 และแก้ไข เพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 232,500 บำท



 


