
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ

อําเภอ คูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,033,680 บาท

งบบุคลากร รวม 10,359,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเงินเดือนนายก
องคการบริหารสวนตําบล และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน 
    จายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค
การบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
    จายจากเงินรายได้
  ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค
การบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายก 
องคการบริหารสวนตําบลและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน 
    จายจากเงินรายได้
  ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค
การบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
    จายจากเงินรายได้
  ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค
การบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  
    จายจากเงินรายได้
  ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค
การบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,751,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
(พ.ศ.2564-2566) จํานวน 14 ตําแหนง ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป จํานวน 8 ตําแหนง ดังนี้
    1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 1 อัตรา
    2.ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา
    3. ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด                  จํานวน 1 อัตรา
    4. ตําแหนง นิติกร                                จํานวน 1 อัตรา
    5. ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป                จํานวน 1 อัตรา
    6. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน    จํานวน 1 อัตรา
    7.ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล                  จํานวน 1 อัตรา
    8.ตําแหนง  เจ้าพนักงานธุรการ             จํานวน 1 อัตรา
2)งานบริหารงานคลัง  จํานวน 6 ตําแหนง ดังนี้
    1.ตําแหนง ผู้อํานวยการคลัง                     จํานวน 1 อัตรา
    2.ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี            จํานวน 1 อัตรา
    3.ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ                      จํานวน 1 อัตรา
    4.ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได้           จํานวน 1 อัตรา
    5.ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จํานวน 1 อัตรา
    6.ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ                    จํานวน 1
 อัตรา              
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       จายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เงินเพิ่ม
อัตราเดือนละ7,000.-บาท จํานวน 12 เดือน
2. ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก) ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
เงินเพิ่มอัตราเดือนละ 4,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
     จายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 214,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สายบริหาร
และพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ จํานวน 5 ตําแหนง 
ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
เงินประจําตําแหนงอัตราเดือนละ 7,000.-บาท 
จํานวน 12 เดือน
2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
เงินประจําตําแหนงอัตราเดือนละ 3,500.-บาท 
จํานวน 12 เดือน
3. ตําแหนง นักบริหารงานคลัง  เงินประจําตําแหนง
อัตราเดือนเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
4. ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด  เงินประจําตําแหนง
อัตราเดือนละ3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
5. ตําแหนง นิติกร เงินประจําตําแหนงอัตรา
เดือนละ 3,500.บาท  จํานวน 12 เดือน
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 จายจากเงินรายได้
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 178,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
แผนงานบริหารทั่วไปในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป จํานวน 1 อัตรา 
ในตําแหนง คนงานทั่วไป
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 จายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,755,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2564-2566) จํานวน 10 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ    จํานวน  1 อัตรา
2. ตําแหนง ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป            จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนง  ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล            จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนง ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จํานวน 1 อัตรา
6. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ     จํานวน 1 อัตรา
7. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ      จํานวน 1 อัตรา
8. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต                    จํานวน 2 อัตรา
9. ตําแหนง คนครัว                                   จํานวน 1 อัตรา
10.ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 จายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปรากฎตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) 
จํานวน 5 ตําแหนง ดังนี้
1) งานบริหารงานทั่วไป
    1.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ        จํานวน  1 อัตรา
    2.ตําแหนง พนักงานขับรถยนต    จํานวน 2 อัตรา
    3.ตําแหนง คนครัว      จํานวน 1 อัตรา 
    4.ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 จํานวน 1 อัตรา
2)งานบริหารงานคลัง
    1.ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ            จํานวน 1 อัตรา
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 จายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,649,300 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 269,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวันประจําป (โบนัส)
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป(โบนัส)แกพนักงาน  
ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ อาทิ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือ
จ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
บุคคล หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมกอสร้างและคณะกรรมการอื่นๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค.0402.5/
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3.คาตอบแทนคณะกรรมการการประจําหนวยเลือกตั้ง
และคาตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีครบวาระ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
-คาตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจํา
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หนวยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีครบวาระ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 
 

คาเชาบ้าน จํานวน 124,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที3่) พ.ศ.2559
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5865 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ.2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 จายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนท้องถิ่น
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 จายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 846,500 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

1. คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสารเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักปลัด อบต.
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
2.คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้างทํา
ปายหรือแผงปดประกาศ จ้างทําโปสเตอรการ
บันทึกภาพยนตร วีดีโอ วีดีทัศน คาอัดขยายรูป
ถายการจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธและการ
เผยแพรกิจการของ อบต.ในสื่อประเภทตางๆ
เชน วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ
และคาโฆษณาและเผยแพรที่เกี่ยวกับการดําเนิน
งานของสํานักปลัดตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่
ของ อบต.และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจาย
ได้ในประเภทรายจายนี้
3.เบี้ยประกันเพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน สําหรับ
รถยนตขององคการบริหารสวนตําบล
4.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา
บริการให้กับผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่ง
มิใชการประกอบดัดแปลงตอเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวกหรือแมลง คาจ้างเหมาจัดทําของและ
คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
แผนงานบริหารทั่วไปตามภารกิจอํานาจหน้าที่
อบต. ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้
คาใช้จายดังกลาวสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ
ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณการไว้
5.คาจ้างเหมารรถหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกที่

วันที่พิมพ : 20/10/2563  10:08:12 หน้า : 13/166



ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลพรสําราญในการให้บริการผู้ปวยฉุกเฉิน
ที่ได้รับบาดเจ็บให้รับบริการที่มีมาตรฐาน
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 85(4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการสาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0880.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท

1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจสอบหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548
2. คาเลี้ยงรับรองเพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการคณะอนุกรรม
การ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นหรือ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ 
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือที่ มท 0808.4/ว2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548
3.คาใช้จายในการจัดงานพิธีศาสนา/รัฐพิธีเพื่อจาย
เป็นคาเชาเครื่องเสียง คาธง คาคันธง คาพระบรมสาทิส
ลักษณ คาเครื่องราชสักการะ คาพันธุสัตวน้ํา คาต้นไม้
คาอาหาร  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาตอบแทน 
และคาใช้จายอื่นๆเกี่ยวกับการจัดงาน ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
 จายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พักคาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ 
คาลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆ
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้
ที่องคการบริหารสวนมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)
พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้
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คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวางและ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม
และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งประชาสัมพันธรณรงคหรือให้
ข้อมูลขาวสารประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาวัสดุ อุปกรณที่ใช้ในการเลือกตั้ง
-คาปายโครงการ
-คาจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน
อุปกรณตางๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตามราย
ละเอียดโครงการนี้
    ปรากฏตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 199 ที่ 3 
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลัย
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
สําหรับวาง ณ อนุสรวรีย ผู้ประกอบคุณงามความดี
แกประเทศชาติ ครั้งละไมเกิน 1,000.-บาทฯลฯ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือ ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ.2530
        จายจากเงินรายได้

โครงการเชาพื้นที่เครื่องมือคอมพิวเตอรแมขายรับ-สงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เครื่องมือคอมพิวเตอร
แมขายรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 207 ที่ 24
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 85 (4)
จายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและลูกจ้าง อบต.พรสําราญ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้
และศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พรสําราญ
และลูกจ้าง อบต.พรสําราญ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาสมนาคุณ วิทยากร
-คาจ้างเหมายานพาหนะ
-คาจ้างเหมาจัดกิจกรรม
-คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คาเอกสาร สิ่งพิมพ
คากระเป๋า หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร
-คาของสัมมนาคุณในการดูงาน
-คาเชาที่พัก ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
รายละเอียดโครงการนี้
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 200 ที่ 6
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 มาตรา 66,67,68
-ระเบียบคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
         จายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร
เครื่องพิมพ เครื่องปรับอากาศ เครื่องตัดหญ้า 
โต๊ะ เก้าอี้ รถยนตสวนกลาง (เฉพาะคาซอมแซม
บํารุงรักษายานพาหนะรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บพ 4318 บุรีรัมยคาซอมปกติ 
คาวัสดุและคาแรงงานไมเกิน ปละ 12,800.-บาท
/คัน/ป)และทรัพยสินอื่นๆ ให้ใช้รายได้ตามปกติ
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 263,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอน กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมากที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคการปกครองสวน
ท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง
ผงซักฟอก สบู น้ํายาล้างห้องน้ํา ตะกร้า ถุงพลาสติก
กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
พ.ศ.2558 เรื่องการปรับปรุง หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
    จายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา 
ตลับลูกปนน้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อต
และสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต
เบาะรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง
เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค
สัญญาณไฟกระพริบกรวยจราจร วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง มท.0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นเชน
น้ํามันดีเซลล น้ํามันก๊าซ น้ํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่นตางๆ 
ที่ใช้กับรถยนตทุกประเภทรถจักรยานยนต 
เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
    จายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการประดับ
ตกแตงอาคารสถานที่และบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมสถาน
ที่ราชการเชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 
พันธุพืชต้นไม้ ดอกไม้ประดับปุ๋ยวัสดุเพาะชําดินปลูก 
ใบมีด เชือกผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร (Sprinkler)
จอบ เสียม กระถางต้นไม้ ฯลฯ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลมเมมโมรีการด
ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนต วีดีโอ 
เทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยายภาพถายดาวเทียมขาตั้งกล้องและวัสดุโฆษณา ฯลฯ
       ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง หมึก
เครื่องพิมพแผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด
เม้าส สาย USB เมมโมรี่ ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหนวยราคา
ไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต.พรสําราญ 
และกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะเกี่ยวกับงานองคการ
บริหารสวนตําบล รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาว
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808..2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกรมสงเสริมการปครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
        จายจากเงินรายได้
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพยภายในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล คาใช้จายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ เชน 
คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท .0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององคกรปกครองท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียยากรคาธรรมเนียมโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังการคลังภาครัฐแบบอิเล็ก
ทรอนิกส (GFMIS)
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท .0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององคกรปกครองท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอรเน็ตที่ใช้ประจําสํานักงานสําหรับ
ใช้ในทางราชการและบริการประชาชน คาเชา
พื้นที่เว็ปไซตเพื่อใช้ในการบริการข้อมูล ขาวสาร
และประชาชนสัมพันธหนวยงาน
              ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท .0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององคกรปกครองท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างองคการหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามมติการประเมินที่ ก.อบต.กําหนด
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคูเมือง
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตามโครงการจัด
งาน รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติเพื่อให้
ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย
และให้ความสําคัญของเอกลักษณความเป็นชาติ
ไทย 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้า 168 ลําดับที่ 8
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6192
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
        จายจากเงินรายได้
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 99,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 99,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ หรือเข้าปก คาโฆษณา และ
เผยแพรคาอัดสปอรตประชาสัมพันธและเผยแพร
กิจการประเภทตางๆจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ
หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ.2552มาตรา 85(4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการ
สาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 
2556เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0880.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เรื่องหลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 20/10/2563  10:08:13 หน้า : 30/166



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่องคการบริหารสวน
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)
พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้
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คาใช้จายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต.พรสําราญ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดทําแผน
พัฒนา อบต.พรสําราญ การสงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้
นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนํา
ข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาแผนพับ
ประชาสัมพันธ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายใด้ตามราย
ละเอียดโครงการนี้
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 198 ที่ 2
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่มท.0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
        จายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 34,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอน กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมากที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคการปกครองสวน
ท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง หมึก
เครื่องพิมพแผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด
เม้าส สาย USB เมมโมรี่ ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหนวยราคา
ไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักเกณฑการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 180,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

1.คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสาร เย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดเอกสารรูปเลมอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองคลังตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของ อบต.และคาใข้จายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
2.คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา
ทําปายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร
การบันทึกภาพยนตวีดีโอ วีดีทัศน คาอัดขยายรูป
ถายการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการเผยแพร
ของการคลังในสื่อประเภทตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพตางๆ จัดทําแผนพับและคาใช้จาย
เพื่อโฆษณาและเผยแพรที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
กองคลังตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ อบต.
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ในประเภท
รายจายนีิิ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 85(4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการสาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0880.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่องคการบริหารสวน
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)
พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้
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คาใช้จายในโครงการจัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพยสินองคการ
บริหารสวนตําบลพรสําราญ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดทําแผนที่และ
ทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
ฯลฯ เป็นประโยชนในการบริหารงานของ อบต.พรสําราญ 
และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ อบต.โดยสามารถ
จัดเก็บภาษีตางๆได้อยางครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรม
และสะดวกรวดเร็ว 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-ด้านการสํารวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ตําบล
พรสําราญ
-วัสดุเอกสาร แผนพับ ปาย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายได้ตามรายละเอียดโครงการนี้
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่ง (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการที่ดี แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป หน้า 254 ที่ 34
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว0107ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
        จายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 20/10/2563  10:08:13 หน้า : 39/166



คาใช้จายในโครงการชําระภาษีฉับไวกับบริการเคลื่อนที่ อบต.พร
สําราญ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการชําระภาษีฉับไว
กับการเคลื่อนที่ อบต.พรสําราญ ฯลฯ เพื่อออก
หนวยเคลื่อนที่ให้บริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชน
และเพิ่มรายได้ให้กับ อบต.
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาสื่อ สิ่งพิมพ เอกสาร แผนพับ
-คาใช้จายในการจัดสถานที่ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตาม
รายละเอียดโครงการนี้
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการที่ดี  
แผนงานบริหารงานทั่วไปหน้า 254 ที่ 35 
          ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว0107ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
        จายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีสภาพดีคงเดิม
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที1่7
       ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอน กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง หมึก
เครื่องพิมพแผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด
เม้าส สาย USB เมมโมรี่ ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหนวยราคา
ไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
                ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 720,000 บาท

งบบุคลากร รวม 580,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 580,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนตามแผนอัตรากําลัง
3 ป (พ.ศ.2564-2566) จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
ตําแหนง เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธาณภัย จํานวน 2 อัตรา
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       จายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานในแผนงาน
การรักษาความสงบภายในตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2564-2566) จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ผู้ชวยนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       จายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวันประจําป (โบนัส)
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป(โบนัส)แกพนักงาน  
ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
และคณะกรรมการอื่นๆ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
        จายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ หรือเข้าปก คาโฆษณา และเผยแพร
คาอัดสปอรตประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการ
ประเภทตางๆ จัดทําแผนปายประชาสัมพันธหรือ
จัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 85(4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการสาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0880.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่องคการบริหารสวน
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)
พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมเด็กไทยหางไกลยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมเด็กไทย
หางไกลยาเสพติดโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาสมนาคุณวิทยากร
-คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาวัสดุประกอบการฝึกอบรม
-คาจ้างเหมาจัดสถานที่ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามราย
ละเอียดโครงการนี้
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 194 ลําดับที่ 5 
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาในการ
ฝึกอบรมและข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเป๊ก เข็มหมุด 
เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน กาว แฟม 
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมากที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง หมึก
เครื่องพิมพแผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด
เม้าส สาย USB เมมโมรี่ ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหนวยราคา
ไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
         ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 352,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.) ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายให้แกอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
        จายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือ
ไปอบรมสัมนาของสมาชิก (อปพร.) เชน
คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะคาธรรมเนียม
คาลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น และ
คาใช้จิายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้ที่องคการบริหารสวน
ตําบลพรสําราญ สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคการ
บริหารสวนตําบลพรสําราญ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559
        จายจากเงินรายได้
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โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้
แกชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาตอบแทนวิทยากร
-คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
-คาวัสดุฝึกอบรม
-คาวัสดุฝึกปฏิบัติ
-คาถายเอกสารประกอบการอบรม
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามราย
ละเอียดโครงการนี้
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 18 ลําดับที่ 1
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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โครงการชวยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการชวยเหลือ
ประชาชนจากการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาเปาล้างบอบาดาล
-คาเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
-หรือยานพาหนะ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้
ตามรายละเอียดโครงการนี้
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 196 ลําดับที่ 10
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) 
พ.ศ.2561
        จายจากเงินรายได้
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตาม
รายละเอียดโครงการนี้
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบรหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้ิา 194 ลําดับที่ 3
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
        จายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยให้กับประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมความรู้เกี่ยว
กับสาธารณภัยให้กับประชาชน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาตอบแทนวิทยากร
-คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
-คาวัสดุฝึกอบรม
-คาวัสดุฝึกปฏิบัติ
-คาถายเอกสารประกอบการอบรม
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามราย
ละเอียดโครงการนี้
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า195 ลําดับที่ 8
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีสภาพดีคงเดิม 
เชน รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ ฯลฯ
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17      
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพือจายเป็นคาซื้อวัสดุยางพาหนะและขนสง
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในสายไมล เพลา
ตลับลูกปน น้ํามันเบรค หัวเทียน ไขควง น๊อต
และสกูร กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํา รถยนต
กันชนรถยนต เบารถยนต ฟลมกรองแสง เข้มขัด
นิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย คีมล็อค เกียรล็อค
คลัชต สัญญาตไฟกระพริบ สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร ฯลฯ
               ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง มท.0808.2/ว1334
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซินน้ํามันก๊าดแก๊สหุงต้ม 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่นตางๆ ฯลฯ
      ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
    จายจากเงินรายได้
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของโดยสภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง เชนเครื่องดับเพลิง สายสง
น้ําดับเพลิง ข้อตอหัวฉีดเพลิง ตลอดจนการตรวจเช็คเติม
น้ํายาเคมีสําหรับเครื่องดับเพลิงและวัสดุอื่นๆที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้     
           ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) 
หลอดฮาโลเจน ขนาด 38 วัตต จํานวน 4 หลอด
(หมุน) หลอดยาโลเจน ขนาด 23 วัตต จํานวน
6 หลอด (กระพริบ) กลองเสียง 100 วัตต
มีลําโพง 100 วัตต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทางราชการและการบริการประชาชน
     ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
    จายจากเงินอุดหนุน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,524,522 บาท

งบบุคลากร รวม 6,236,522 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,236,522 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,305,082 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566)
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา   จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง นักวิชาการศึกษา                จํานวน 2 อัตรา
3.ตําแหนง ข้าราชการครู                    จํานวน 10 อัตรา
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจํา
ตําแหนง ข้าราชการครูและยุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่2)พ.ศ.2554
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสายบริหาร
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการ
ศึกษา)  จํานวน 1 อัตรา
       ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 จายจากเงินรายได้

เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะ ตําแหนงครู 
ระดับชํานาญการ จํานวน 7 อัตรา
       ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยาฐานะและ
เงินประจําตําแหนง ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที2่)พ.ศ.2584
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 จายจากเงินรายได้
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําให้แกลูกจ้างประจําตามแผนอัตรากําลัง
(พ.ศ.2564-2566) ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 จายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,297,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง
(พ.ศ.2564-2566) ดังนี้  
1.ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)  จํานวน 7 อัตรา
2.ตําแหนง พนักงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
จํานวน 1 อัตรา   
3.ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 จายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,940 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากําลัง 
(พ.ศ.2564-2566) ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) จํานวน 7 อัตรา
2.ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
จํานวน 1 อัตรา 
ที่ปรับปรุงเงินเดือน/เงินเพิ่มอื่นแล้วสูงกวางบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 จายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 288,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวันประจําป (โบนัส)
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป(โบนัส)แกพนักงาน  
ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
และคณะกรรมการอื่นๆ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 

วันที่พิมพ : 20/10/2563  10:08:13 หน้า : 64/166



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
        จายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 118,000 บาท

1. คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสารเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักปลัด อบต.
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
2.คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้างทํา
ปายหรือแผงปดประกาศ จ้างทําโปสเตอรการ
บันทึกภาพยนตร วีดีโอ วีดีทัศน คาอัดขยายรูป
ถายการจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธและการ
เผยแพรกิจการของ อบต.ในสื่อประเภทตางๆ
เชน วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ
และคาโฆษณาและเผยแพรที่เกี่ยวกับการดําเนิน
งานของสํานักปลัดตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่
ของ อบต.และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจาย
ได้ในประเภทรายจายนี้
3.คาจ้างเหมาบริการเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
ให้กับผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่ง
คาจ้างเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ตามภารกิจอํานาจหน้าที่
อบต.ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจาย
นี้ คาใช้จายดังกลาว สามารถถัวเฉลี่ยกันได้
ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณ
การไว้ ตําแหนงผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
บันทึกขึ้อมูล จํานวน 1 อัตรา
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 85(4)
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-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการสาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0880.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่องคการบริหารสวน
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17 
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเป๊ก เข็มหมุด 
เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน กาว แฟม 
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลมเมมโมรีิการด
ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนต วีดีโอ 
เทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพ
ถายดาวเทียมขาตั้งกล้องและวัสดุโฆษณา ฯลฯ
              ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง หมึก
เครื่องพิมพแผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด
เม้าส สาย USB เมมโมรี่ ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหนวยราคา
ไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,197,337 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,537,337 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,731,500 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสาร เย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดเอกสารรูปเลมอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองชางตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของ อบต.และคาใข้จายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
2.คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา
ทําปายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร
การบันทึกภาพยนตวีดีโอ วีดีทัศน คาอัดขยายรูป
ถายการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการเผยแพร
ของการคลังในสื่อประเภทตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพตางๆ จัดทําแผนพับและคาใช้จาย
เพื่อโฆษณาและเผยแพรที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
กองคลังตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ อบต.และคาใช้จาย
อื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนีิิ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 85(4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการสาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0880.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จาในโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,621,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
บริหารสถานศึกษาโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย
1.เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ จํานวน 9 แหง
ตามจํานวนนักเรียน ณ วันที่ จํานวน 220 คน 
อัตราคนละ20.-บาทเป็นเงินจํานวน245 วัน 
เป็นเงิน 1,078,000.-บาท
2.เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
จํานวน 9 แหง ตามนักเรียน จํานวน 220 คน 
อัตราคนละ 1,700.-บาท เป็นเงิน 374,000.บาท
3.เพื่อจายเป็นคาหนังสือของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ จํานวน 9 แหง 
ตามจํานวนนักเรียนจํานวน 150 คน อัตราคนละ 200.-บาท
เป็นเงิน 30,000.-บาท
4.เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ จํานวน 9 แหง
ตามจํานวนนักเรียนจํานวน 150 คน อัตราคนละ 200.-บาท
เป็นเงิน 30,000.-บาท
5.เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
จํานวน 9 แหงตามจํานวนนักเรียน จํานวน 150 คน 
อัตราคนละ 300.-บาท เป็นเงิน 45,000.-บาท
 6.เพื่อจายเป็นคิากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
จํานวน 9 แหง ตามจํานวนนักเรียน จํานวน 150 คน อัตราคน
ละ430.-บาท เป็นเงิน 64,500.-บาท
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
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แผนงานการศึกษา หน้า 176 ลําดับที่ 8
         ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของข้าราชการครูพนักงานสวนตําบล  
พนักงานจ้างเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พักคาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ 
คาลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆ
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่
องคการบริหารสวนมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้
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คาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามโครงการฯลฯ
-คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
-คาเชาเวทีและเครื่องเสียง
-คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน
-คาปายโครงการ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกได้ตามรายละเอียด
ตามโครงการนี้
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสนตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 175 ลําดับที่ 5
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
        จายจากเงินรายได้

คาใช้จายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.)
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 48
-พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2562 (ฉบับที่4)
        จายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17 
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 1,775,837 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเป๊ก เข็มหมุด 
เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน กาว แฟม 
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมากที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง
ผงซักฟอก สบู น้ํายาล้างห้องน้ํา ตะกร้า ถุงพลาสติก
กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
       ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558 เรื่องการปรับปรุง 
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
    จายจากเงินรายได้
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,695,837 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ตามรายละเอียด
ดังนี้
1.อาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.พรสําราญ
ทั้ง 9 แหง ตามจํานวนนักเรียน ณ จํานวน 220คน
ๆละ7.37.-บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 421,564.-บาท
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 173 ลําดับที่ 2    
2.อาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็ก
ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.พรสําราญ ทั้ง 6 แหง 
ตามจํานวนนักเรียน จํานวน 665 คน คนละ 7.37.-บาท 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,274,273.-บาท
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา หน้า 173 ลําดับที่ 1
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร หรือ
การแพทย เชน แอลกอฮอล เจลล้างมือ 
หน้ากากอนามัย สารส้ม คลอรีน 
ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้
       ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลมเมมโมรีการด
ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนต วีดีโอ 
เทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยายภาพถายดาวเทียมขาตั้งกล้องและวัสดุโฆษณา ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 20/10/2563  10:08:14 หน้า : 80/166



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง หมึก
เครื่องพิมพแผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด
เม้าส สาย USB เมมโมรี่ ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหนวยราคา
ไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.พรสําราญและกิจการสาธารณะ
ประโยชนในความรับผิดชอบของ อบต.พรสําราญ
     ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808..2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกรมสงเสริมการปครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
        จายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,660,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,660,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,660,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 6 โรงเรียน
เพื่ออุดหนุนเงินสําหรับอาหารกลางวัน ทั้ง 6 โรงเรียน
ในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ ตามจํานวน
นักเรียน จํานวน 665 คนอัตรามื้อละ 20.-บาทตอคน 
จํานวน 200 วัน
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานศึกษา หน้า 214 ลําดับที1่
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 214,000 บาท

งบบุคลากร รวม 191,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 191,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 191,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
(พ.ศ.2564-2566) จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน 1 อัตรา
            ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 
-ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       จายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวันประจําป (โบนัส)
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป(โบนัส)แกพนักงาน  
ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
และคณะกรรมการอื่นๆ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่องคการบริหารสวน
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)
พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอน กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง หมึก
เครื่องพิมพแผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด
เม้าส สาย USB เมมโมรี่ ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหนวยราคา
ไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 425,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาปวยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
ที่ได้คําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น
แหงนั้น
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ของ อปท.และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว3811
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสาร เย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดเอกสารรูปเลมอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองคลังตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของ อบต.และคาใข้จายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
2.คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา
ทําปายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร
การบันทึกภาพยนตวีดีโอ วีดีทัศน คาอัดขยายรูป
ถายการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการเผยแพร
ของการคลังในสื่อประเภทตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพตางๆ จัดทําแผนพับและคาใช้จาย
เพื่อโฆษณาและเผยแพรที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
แผนงานสาธารณสุข ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ 
อบต.และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ใน
ประเภทรายจายนี้
3.คาจ้างเหมา เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการใน
การสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว สุนัข/แมว ตัวละ 6 บาท/ป ปละ 2 ครั้ง
       ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 85(4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการสาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
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งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0880.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ
ควบคุมและปองกันโรคไข้เลือดออก
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาจ้างเหมาฉีดพนหมอกควัน
-คาปายโครงการ
-คาปายรณรงคประชาสัมพันธ
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตาม
รายละเอียดโครงการนี้
       ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข หน้า 181 ลําดับที1่
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2532
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัคซีนปองกันและควบคุมสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารีตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอักรราชกุมารี
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-กระบอกฉีดยา พร้อมเข็มแอลกอฮอล สําลี
-คาวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามรายละเอียด
โครงการนี้
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข หน้า 181 ลําดับที่ 2
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2532
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชนน้ํามันดีเซลล น้ํามันก๊าซ น้ํามันเบนซิน
แก๊สหุงต้มน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
หลอลื่นตางๆ ที่ใช้กับรถยนตทุกประเภท
รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
    จายจากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทยเชน ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย
น้ํายาพนสารเคมีถุงมือ หน้ากากอนามัยฯลฯ
ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้
            ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุนหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็น
สาธารณสุขและให้ความชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 10,000.-บาท
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ที่ ลช.บร.ว 245/2563 ลงวันที่ 15  กรกฏาคม 2563
เรื่อง การขอรับสนับสนุนโครงการให้ความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,239,861 บาท

งบบุคลากร รวม 2,049,861 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,049,861 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,004,081 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2564)
จํานวน 6 ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง      จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง  วิศวกรไฟฟา                จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนง นายชางไฟฟา                จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหนง นายชางโยธา                 จํานวน 3 อัตรา
5.ตําแหนง เจ้าพนักงานประปา         จํานวน 1 อัตรา
6.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ          จํานวน 1 อัตรา
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปก
ครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
       จายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
(พ.ศ.2564-2566) 
ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       จายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของสายบริหาร
จํานวน 1 ตําแหนง
ตําแหนง  นักบริหารงานชาง จํานวน 1 อัตรา
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       จายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําป (โบนัส)
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป(โบนัส)แกพนักงาน  
ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
และคณะกรรมการอื่นๆ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบลและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินชวยการศึกษาบุตร
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 จายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสาร เย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดเอกสารรูปเลมอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองชางตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของ อบต.และคาใข้จายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
2.คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา
ทําปายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร
การบันทึกภาพยนตวีดีโอ วีดีทัศน คาอัดขยายรูป
ถายการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการเผยแพร
ของแผนงานเคหะและชุมชนในสื่อประเภทตางๆ 
เชน วิทยุ โทรทัศนหนังสือพิมพตางๆ จัดทําแผนพับ
และคาใช้จายเพื่อโฆษณาและเผยแพรที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานแผนเคหะและชุมชนตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ อบต.และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถ
เบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 85(4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการสาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0880.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่องคการบริหารสวน
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีสภาพดีคงเดิม
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเป๊ก เข็มหมุด 
เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน กาว แฟม 
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ น้ํามัน
ทาไม้ทินเนิอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนตหิน ดิน ทราย 
หินคลุกอิฐ หรือ ซีเมนต บล๊อกกระเบื้อง สังกะสี 
ตะปู ฆ้อน คีม ชะแลง จอบเสียม เหล็กเส้น ทอน้ํา 
และอุปกรณประปาทอตางๆ โถส้วม อางล้างมือ ฯลฯ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง หมึก
เครื่องพิมพแผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด
เม้าส สาย USB เมมโมรี่ ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหนวยราคา
ไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
                ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักเกณฑการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 577,400 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสารเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด
ที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ อบต.ที่สามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้
2. คาโฆษณาและเผยแพรเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทํา
ปายหรือแผงปดประกาศ จ้างทําโปสเตอรการบันทึก
ภาพยนต วีดีโอ คาอัดขยายรูปถาย การจ้างโฆษณา
ประชาสัมพันธและการเผยแพรกิจการ อบต.ในสื่อ
ประเภทตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพวารสาร
แผนพับ ปายประชาสัมพันธสิ่งพิมพตางๆ จัดทําแผนพับ
และโฆษณาและเผยแพรอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ใน
ประเภทรายจายนี้
3.คาเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
ซอมแซมงานไฟฟาสาธารณะประโยชน ทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลงตอเติมเสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ําคาบริการ
จ้างเหมาจัดทําของ และคาจ้างเหมาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของแผนงานไฟฟาและถนนไปตามภารกิจอํานาจ
หน้าที่ของ อบต.ที่สามารถเฉลี่ยจายกันได้ทุกรายการในวง
เงินที่ตั้งงบประมาณ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 85(4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการสาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
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ที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0880.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17 
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงประมาณ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอน กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุสําหรับ
ใช้ในอาคารสํานักงานหรือสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลของ อบต.พรสําราญ เชน พิวส
เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา
ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา คอนเดนเซอร
ขาหลอดฟลูออเรสเซ็นต เบรกเกอร บังคับไฟฟา
เครื่องตัดไฟฟาอัตโนมัติ ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 497,400 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 497,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 497,400 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาคูเมือง
เป็นคาใช้จายในการขยายเขตไฟฟา คาติดตั้งไฟฟา
สาธารณะคาติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลรพรสําราญ จํานวน 5 หมูบ้าน
1.บ้านหัวถนน หมูที่ 3 ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบ้านนางสมพาร คําสุวรรณ
ถึงบ้านนางสาวจุฑามาศ หมายศรี และขยายเขตไฟฟา
แสงสวางสาธารณะ (พาดสายดับ) ตามแบบผังบริเวณ
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอคูเมือง จํานวนเงิน 103,900.-บาท
2. บ้านพรสําราญ หมูที่ 5 ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย
    -จุดที่1 จากบ้านนายปรีชา พูลพันธ ถึงบ้านนางสาว
วิไลพร จันทรน้อย 
    -จุดที่2  จากบ้านนางสวง สมานมิตร ถึงบ้านนายจิรายุ
นามท้าว 
    - และขยายเขตไฟฟาแสงสวางสาธารณะ(พาดสายดับ) 
ตามแบบผังบริเวณการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอคูเมือง 
จํานวนเงิน 200,600.-บาท
3.บ้านสําโรง หมูที่ 6 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบ้านนางยุวดี
มีชั้นชวง ถึง บ้านนางสาวสุพิศ อักฆราช จํานวนเงิน 86,400 บาท
4.บ้านจังหัน หมูที่ 14 ขยายเขตไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
(พาดสายดับ) ตามแบบผังบริเวณการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอคูเมือง จํานวนเงิน 84,000.-บาท
5.บ้านน้อยสุขสันต หมูที่ 19 ขยายเขตไฟฟาแรงดันต่ํา 
จากเสาไฟฟาเดิมถึงที่นายประดิษฐ บุญมีมาก 
จํานวนเงิน 22,500 บาท
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 255 ลําดับที่ 1
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    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-หนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอคูเมือง
ที่ มท 5309.32/คมง.(บต.)41710/2563 ลงวันที่ 17
กรกฏาคม 2563 เรื่อง แจ้งคาใช้จายในการขยายเขต
แรงต่ําและไฟฟาสาธารณะในเขต ตําบลพรสําราญ
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,519,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,419,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,419,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
(พ.ศ.2564-2566)   ดังนี้
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 3 อัตรา
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือสํานัก กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/138
ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
       จายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 499,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566)
ที่ปฏิบัติงาน  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา
       ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือสํานัก กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2
/138ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
           จายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวันประจําป (โบนัส)
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป(โบนัส)แกพนักงาน  
ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
และคณะกรรมการอื่นๆ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่องคการบริหารสวน
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)
พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมรักษาทรัพยสิน
ของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติและ
มีสภาพดีคงเดิม เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 20/10/2563  10:08:14 หน้า : 112/166



ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอน กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสารน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง หมึก
เครื่องพิมพแผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด
เม้าส สาย USB เมมโมรี่ ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหนวยราคา
ไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1334ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    จายจากเงินรายได้

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 290,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสารเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่น
ใดที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ อบต.ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
2.คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ จ้างทําโปสเตอร
การบันทึกภาพยนต วีดีโอ คาอัดขยายรูปถาย
การจางโฆษณาประชาสัมพันธและการเผยแพร
กิจการ อบต.ในสื่อประเภทตางๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพวารสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ
สิ่งพิมพตางๆจัดทําแผนพับและคาโฆษณาและเผยแพร
อื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 85(4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (19)การจัดระบบบริการสาธารณะ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0880.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0880.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการชวยเหลือผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาซอมแซมบ้าน
-คาปายโครงการ
-คาวัสดุอุปกรณ
และคาใช้จาอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามรายละเอียด
โครงการนี้ ฯลฯ
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน หน้า172 ลําดับที่ 5
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพให้แกประชาชน "การทํายากันยุง
สมุนไพร"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมประกอบ
อาชีพให้แกประชาชน "การทํายากันยุงสมุนไพร"
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
-คาปายโครงการ
-คาวัสดุอุปกรณ 
-คาเอกสารประกอบการอบรม
-คาสมนาคุณวิทยากร
-คาอาหาร
-คาอาหารวาง เครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามรายละเอียด
โครงการนี้ ฯลฯ
            ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า164 ลําดับที่ 7
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจาเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาแผนพับ
-คาเอกสารประกอบการอบรม
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-คาอาหาร
-คาเชาสถานที่
-คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามรายละเอียด
โครงการนี้ ฯลฯ
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสนตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 172 ที่ 6
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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โครงการอบรมด้านคุณธรรมนําความรู้สูการพัฒนาสังคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมด้านคุณธรรม
นําความรู้สูการพัฒนาสังคม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาแผนพับ
-คาเอกสารประกอบการอบรม
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาอหาร
-คาเชาสถานที่
-คาสัมนาคุณวิทยาการ
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตาม
รายละเอียดโครงการนี้ ฯลฯ
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสนตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 171 ที่ 1
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
และแก้ไขเพิ่มเติม
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคูเมืองตามโครงการของดีอําเภอคู
เมือง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคูเมือง
ตามโครงการของดีอําเภอคูเมือง
        ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําสบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน หน้า 2019 ลําดับที่ 3
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือที่วาการอําเภอคูเมือง ที่ บร 1018/ว289 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลพรสําราญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขัน
กีฬาเด็กและเยาวชนตําบลพรสําราญ 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
-คาอุปกรณสนาม 
-คาจัดทําสนาม
-คาตอบแทนกรรมการตัดสินการแขงขันกีฬาสากล
-คาถ้วยรางวัลการแขงขัน
-คาเงินรางวัลการแขงขันกีฬาสากล
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามราย
ละเอียดของโครงการ ฯลฯ
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานศาสนาและสันทนาการ หน้า170 ลําดับที1่4
        ฐานอํานาจปรากฏตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการหลอเทียนพรรษา
-คารางวัลการประกวดการตกแตงเทียนพรรษา
-คาจ้างเหมาเครื่องเสียง
-คาปายโครงการ
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตาม  รายละเอียดของ
โครงการ ฯลฯ
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาและสันทนาการ หน้า 165 ลําดับที่ 2
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
        จายจากเงินรายได้
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 โครงการจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลพรสําราญ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาถายเอกสารและเข้าเลมฐานข้อมูล
-คาปายภูมิปัญญาท้องถิ่น
และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตาม
รายละเอียดของโครงการ ฯลฯ
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ
หน้า 169 ลําดับที่ 12
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
        จายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมยตามโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจําป 2564

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย
ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประจําป 2564 
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทองเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้า 211 ลําดับที่ 1
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,181,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมถนนดิน
ถนนดินหินคลุก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางที่ชํารุดเสียหายที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 204 ลําดับที่ 17
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        จายจากเงินอุดหนุน
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งบลงทุน รวม 4,681,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,681,800 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองขวาง หมูที่ 1 จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมูที่ 1
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
สายจาก ถนนคสล.เดิม(บ้านนายเนา ศรสังข)
ถึงบ้านนางจันทรทรา แซอึ่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 240.00 ตารางเมตร
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 92 สายที่ 8
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมูที่ 1 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมูที่ 1
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
สายจาก ถนนคสล.เดิม(บ้านนางสํารวย ธรรมพันธ)
ถึง บ้านนายภา ธํามืดขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
ผิวจราจรไมน้อยกวา 220.00 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 91 สายที่ 7
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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กอสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ํา บ้านโคกเพชร หมูที่ 2 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างรั้ว 
ล้อมรอบสระน้ํา บ้านโคกเพชร หมูที่ 2 ตําบลพรสําราญ 
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 142.50 เมตร สูง 2.00 เมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 17 ลําดับที่ 4 
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจังหัน  
หมูที่ 14

จํานวน 250,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างขยายไหลทาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจังหัน หมูที่ 14 
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
สายจาก โครงการขายไหลทาง คสล. ป 63
ถึง  ที่นานายสมหมาย พรมแดน
ขนาดกว้างข้างละ1.00 เมตร ยาวข้างละ 218.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร
ไมน้อยกวา 436.00 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 11 ลําดับที่ 11
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตะคร้อ  หมูที่ 4 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างถนน
คอนกรีตเสิรมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมูที่ 4 ตําบลพรสําราญ 
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย สายจาก บ้านนายยศ บุญมีมาก 
ถึงที่นานางชม ดีรบรัมย 
ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 
264.00 ตารางเมตร 
ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 57.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 
199.50 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 19 ลําดับที่ 7
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านผักกาดหญ้า  หมูที่  
12

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักกาดหญ้า หมูที่ 12 
สายจากบ้านนางพัชรีวรรณ บุญรัตน ถึง
ที่นานายชัยศิริ สุราช ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 459.00 ตารางเมตร
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 28 ลําดับที่ 15
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสําโรง หมูที่ 6 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสําโรง หมูที่ 6
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
สายจาก ฟารมไกนายเสกสรร นันเสนา ถึง
บ้านนางหนูไพร บุญยอ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
ผิวจราจรไมน้อยกวา 470.00 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 105 สายที่ 5
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมูที่  3 จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง    
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมูที่ 3 
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  
สายจาก ถนนคสล.เดิมป 63 ถึง ที่นานายสุริยันต 
ประภาเวสัง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณผิวจราจร
ไมน้อยกวา 409.50 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 18 ลําดับที่ 6
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยสุขสันต  หมูที่ 19 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสุขสันต หมูที่ 19 
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
สายจาก ถนนคสล.เดิม ถึง ที่นานายบุญมี  ปุนยสาร 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา             
372.00 ตารางเมตร
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 38 ลําดับที่ 24
ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรสําราญ  หมูที่ 5 จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง    
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสําราญ หมูที่ 5 
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  
สายจาก ถนนคสล.เดิมป 63 ถึง ถนนคสล.เดิม   
(ที่นานายถวิล เดิมทํารัมย) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
ผิวจราจรไมน้อยกวา 380.00 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 21 ลําดับที่ 8
    ฐานอํานาจฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพชรบูรพา  หมูที่ 16 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชรบูรพา หมูที่ 16
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
สายจาก ถนนคสล.เดิมป63 ถึง บ้านนายสมหมาย 
หอมดวง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 
544.00 ตารางเมตร
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 33 ลําดับที่ 19
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวางน้อย  หมูที่ 
17

จํานวน 133,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวางน้อย    
หมูที่ 17 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
สายจาก ถนนคสล.เดิมป63 ถึง เรือนไหมรีสอรท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 236.00 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 35 ลําดับที่ 21
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับ  บ้านสระบัว หมูที่ 7 จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง    
ถนนดินยกระดับ บ้านสระบัว หมูที่ 7 ตําบลพรสําราญ 
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  สายจาก โรงงานวิก 
ถึง ที่นานางแก้ว มีฉลาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 485.00 เมตร สูง 1.00 เมตร 
หรือมีปริมาณดินถมไมน้อยกวา 2,425.00 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 23 ลําดับที่ 10
   ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับ บ้านพรสําราญ หมูที่ 5 จํานวน 91,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง    
ถนนดินยกระดับ บ้านพรสําราญ หมูที่ 5        
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  
สายจาก ทางหลวงหมายเลข 2074 ถึง ถนน
คสล.เดิมป 62 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 180.00 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตท้องตลาด เส้นผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร จํานวน 6 ทอน หรือมีปริมาณดินถม
ไมน้อยกวา 1,080.00 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองกุง หมูที่ 10 จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง    
ถนนดินยกระดับ บ้านหนองกุง หมูที่ 10               
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  
สายจากบ้านนางมนตรี โกมนศรี ถึง เขตเชื่อมตอ
บ้านหัวถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร       
หนา 0.60 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีต 
เส้นผาศูนยกลาง 0.30 เมตร 3 จุด จํานวน 15 ทอน 
หรือมีปริมาณดินถมไมน้อยกวา 828.00 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธาหน้าที่144 
ลําดับที่ 36 สายที่ 1
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหัวถนน หมูที่ 3 จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
ถนนดินยกระดับบ้านหัวถนน หมูที่ 3 ตําบลพรสําราญ 
อําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย สายจาก สระใหม 
ถึง เขตเชื่อมตอบ้านหนองกุง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร สูง 0.60 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ถมไมน้อยกวา 324.00 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อยสุขสันต  หมูที่ 19 จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างถนนหินคลุก 
บ้านน้อยสุขสันต หมูที่ 19 ตําบลพรสําราญ 
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย สายจากถนนลาดยาง
(บร.ถ.136-002) ถึงที่นานายไสว บุญมีมาก
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  280.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 84.00 ลูกบาศกเมตร
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 39 ลําดับที่ 25
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกุง หมูที่ 10 จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองกุง หมูที่ 10 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย สายจาก สามแยก คสล.เดิม
ถึงที่นานายลอง บุพผามาตานัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 530.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 159.00 ลูกบาศกเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 136 ลําดับที่ 25
สายที่ 2
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลปัม) 
บ้านโนนยานาง หมูที่ 11

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย
(โซลาเซลปัม) บ้านโนนยานาง หมูที่ 11
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลปัม)
ขุดเจาะบอบาดาล ทอขนาด 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 0.50-42.50
เมตร ทอ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 จํานวน 1 บอ
ตามรายละเอีดแบบผังบริเวณ และแบบบอน้ําบาดาล
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 11 ลําดับที่ 8
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านโนนเมือง  หมูที่ 13 จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. บ้านโนนเมือง หมูที่ 13 
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
สายจาก กองทุนหมูบ้าน ถึง ที่นายธงชัย         
เอ้นแคน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร วางทอระบายน้ําคอนกรีตท้องตลาด
เส้นผานศูนยกลาง 0.30 เมตร 2 จุด จํานวน 15 ทอน 
บอพักสําเร็จรูปสําหรับทอ เส้นผานศูนย 0.30 เมตร 
จํานวน 4 บอ
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 29 ลําดับที่ 16
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปะคํา  
หมูที่ 9

จํานวน 376,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างปรับปรุง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปะคํา 
หมูที่ 9 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
สายจาก ถนนคสล.เดิม ถึง วัดสระกุญชร ขนาดกว้าง    
5.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 715.00 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 26 ลําดับที่ 13
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง
น้อย หมูที่ 17

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างปรับปรุง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวางน้อย 
หมูที่ 17 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
สายจาก หน้าวัด ถึง บ้านนางบัวไล ติดตองรัมย
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 205.00 เมตร
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 34 ลําดับที่ 20
   ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม 
หมูที่8

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้าง
ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองดุมน้อย หมูที่ 8 ตําบลพรสําราญ
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
สายจาก สามแยก คสล.เดิม ถึง บ้านนายสาลี อินทรเอี่ยม
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร         
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 
460.00 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แก้ไ ขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 24 ลําดับที่ 11 
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด 
หมูที่ 15

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างปรับปรุง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด 
หมูที่ 15 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
สายจากบ้านนายสงา แสนโคตร ถึงบ้านนางยอด ไกยสวน 
ขนากว้าง 6.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 438.00 ตารางเมตร
     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 13 ลําดับที่ 13
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวทอง  หมู
ที่ 18

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกอสร้างปรับปรุง
ยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวทอง หมูที่ 18 
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย สายจาก 
สามแยกศาลาประชาคม ถึง บ้านนางถนอม ปักเคยะกา 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา 472.00 ตารางเมตร
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หน้าที่ 36 ลําดับที่ 22
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจแหงองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2)(4)
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(1)
    จายจากเงินอุดหนุน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 327,700 บาท

งบบุคลากร รวม 259,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 259,200 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 259,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566)
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการเกษาตร จํานวน 1 อัตรา
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2588 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
        จายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 8,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวันประจําป (โบนัส)
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป(โบนัส)แกพนักงาน  
ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได้
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
และคณะกรรมการอื่นๆ
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่องคการบริหารสวน
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)
พ.ศ.2559
    จายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 60,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุม (ซัมเมิรท) จํานวน 16,000 บาท

เพื่อซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม (ซัมเมิรท) 
เพื่อสูบน้ําบาดาลยรรเทาปัญหาการคลาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภคของประชาชน
คุณลักษณะดังตอไปนี้ 
1.กําลังไฟฟาไมน้อยกวา 1,300 วัตต 
2.แรงดันไฟฟากระแสตรง 110 โวลต
3.กระแสไฟฟา 11.8 แอมป์
4.สงน้ําได้สูงสุดไมน้อยกวา 40 เมตร
5.อัตราการไหลของน้ําไมน้อยกวา 4.8 คิวตอชัวโมง 
ที่ความสูงไมต่ํากวา  40 เมตร
6.ขนาดสายไฟ VCT 4X2.5 sq.mm. ยาวไมน้อยกวา 45 เมตร 
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
บัญชีครุภัณฑ ผ.อ3  หน้า 36 ลําดับที่ 11
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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ตู้ควบคุมอุปกรณการตัด-ตอวงจรไฟฟาและอุปกรณประกอบ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อซื้อตู้ควบคุมอุปกรณการตัด-ตอ วงจรไฟฟา
และอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะดังตอไปนี้
1.กลองควบคุมปัม
2.เบรกเกอรกระแสตรง 25 แอมป์
3.อุปกรณปองกันไฟกระชาก 500 โวลต
4.สายไฟ THW ขนาด1X10 sq.mm. (สีเขียว)
5.ตู้เหล็กกันน้ํา
6.แทงกราวด 1.80 เมตร พร้อมแคล้มรูปหัวใจ
       ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
บัญชีครุภัณฑ ผ.อ3  หน้า 36 ลําดับที่ 12
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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แผงโซลาเซลล จํานวน 42,000 บาท

เพื่อซื้อแผงโซลาเซลลพร้อมโครงสร้างรองรับแผงฯ
เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตยแปลงเป็นไฟฟา
สําหรับสูบน้ําบรรเทาปัญหาการคลาดแคลนน้ําให้แก
ประชาชน 
คุณลักษณะดังตอไปนี้
1.กําลังไฟฟาสูงสุด (Pmax)ไมน้อยกวา ขนาด 330 วัตต 
ตอแผง จํานวน 6 แผง 
2.แรงดันไฟฟาสูงสุด(Vmp) ไมน้อยกวา 37.0 โวลต
3.กระแสไฟฟาสูงสุด (Imp) ไมน้อยกวา 8.50 แอมป์
4.แรงดันขณะเปดวงจร (Voc) ไมน้อยกวา 46.0 โวบต
5.กระแสขณะลัดวงจร (Isc) ไมน้อยกวา 9.0 แอมป์
6.แรงดันสูงสุดขนาดระบบไฟฟากระแสตรง ที่ 1,000 โวลต
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
บัญชีครุภัณฑ ผ.อ3 หน้า 36 ลําดับที่ 10
    ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 8080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        จายจากเงินรายได้
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 71,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 71,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 71,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชเพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คากําจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม
-คาวัสดุเกษตร ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆตามรายละเอียดโครงการ ฯลฯ
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร หน้า 13 ลําดับที่ 1
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (24) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(7)
        จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการปลูกปาเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกปา
เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาจัดซื้อพันธไม้
-คาวัสดุเกษตร ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นๆตามรายละเอียดโครงการ ฯลฯ
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร หน้า 189 ลําดับที่ 4
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (24) พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67(7)
        จายจากเงินอุดหนุน
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โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
-คาปายโครงการ
-คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธโครงการ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นๆตามรายละเอียดโครงการฯลฯ
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสาตรการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร หน้า 188 ลําดับที่ 1
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (24) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (7)
        จายจากเงินอุดหนุน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,437,500 บาท

งบกลาง รวม 19,437,500 บาท
งบกลาง รวม 19,437,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 172,000 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงาน ที่ปฏิบัติราชการในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลในอัตราร้อยละห้า
พร้อมกับคาตอบแทนพนักงานจ้างสงเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกัน
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
        จายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
กรณีลูกจ้างประสบอัตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
อันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง
       ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.
0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
        จายจากเงินรายได้
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,760,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสวัสดิการ
ทางสังคมและสงเคราะหผู้สูงอายุ ได้แก เบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุและคาใช้จายอื่นๆ ตามความจําเป็น โดยมีวิธี
การคํานวณตั้งงบประมาณประเภทนี้ จากฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุตามขั้นบันได โดยตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
ดังนี้
1.ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป คนละ 600 บาท/เดือน 
2.ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป คนละ 700 บาท/เดือน 
3.ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป คนละ 800 บาท/เดือน 
4.ผู้สูงอายยุ ชวงอายุ 90 ปขึ้นไป คนละ1,000.บาท/เดือน 
ในการเบิกจายในแตละเดือนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอาจจะ
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ดังนั้นจํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ใน
ข้อ 1-4 สามารถถัวเฉลี่ยจายกันได้และหากมีการโอนเพิ่ม
หรือโอนลดงบประมาณ ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ให้จายตามจํานวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฏหมายกําหนด
เพราะจํานวนผู้สูงอายุดาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน
หรือทุกเดือน อันเกิดหลายสาเหตุ เชน การเสียชีวิต มติคณะ
รัฐมนตรีให้เพิ่ม หรือลดอัตราการจายเงินเป็นต้น
        ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสังคมสังเคราะห หน้า 186 ลําดับที่ 1 
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2562
       จายจากเงินอุดหนุน
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,850,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
และทุพพลภาพที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน
โดยมีวิธีคํานวณตั้งงบประมาณประเภทนี้
จากฐานข้อมูลผู้พิการ อัตราคนละ 800/เดือน
จํานวน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยคนพิการให้คนพิการขององคกรปก
ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่4)พ.ศ.2562
        ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห หน้า 186 ลําดับที2่
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2562
       จายจากเงินอุดหนุน
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุน
การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส
ดําเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู้ปวยเอดส ให้แกผู้ปวยเอดสที่แพทยได้รับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยูยากจน
หรือถูกทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ปวยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพ คนละ 500.-บาท/เดือน ครบทั้ง 12 เดือน
เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยชีพให้แกผู้ปวยโรคเอดส
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห หน้ิา 187 ลําดับที่ 3
         ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
       จายจากเงินอุดหนุน
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สํารองจาย จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉิน หรือ 
จําเป็นเรงดวนกรณีที่ไมสามารถคาดการณ
ได้ลวงหน้า หรือกรณีงบประมาณสวนอื่น
ไมได้ตั้งจายไว้ หรือในกิจการอื่นที่ตั้งงบ
ประมาณไว้แตไมเพียงพอ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.
0313.4/ว667 วันที่ 12 มีนาคม 2545
        จายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 163,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลพรสําราญ (สปสช.จัดสรรอัตราละ 45บาท/คน)
องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญสมทบตามสัด
สวนร้อยละ 50
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561
       จายจากเงินรายได้
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือกรณีพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหวางการปฏิบัติ
ราชการและระหวางเดินทางไปราชการ
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาจและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
และแก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียนวาด้วยการจายคาจ้างของสวนราชการ 
พ.ศ.2526 และแก้ไข เพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 232,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจายใน
อัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้ยกเว้น
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงินอุดหนุน
        ฐานอํานาจเป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0819.2/ว1212 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.
0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
        จายจากเงินรายได้
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