
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ

อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,070,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,584,072 บาท
งบกลาง รวม 14,584,072 บาท

งบกลาง รวม 14,584,072 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 223,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ) ของ
พนักงานจาง สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ ในอัตรารอย
ละ 5 ของคาจางที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จายใหกับ
พนักงานจาง รวม 12  เดือน 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
   2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง
   3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ในอัตรารอยละ 0.2
  ของคาจางพนักงานจาง สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) 
      1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
      2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 4172  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,334,800 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผู
สูงอายุ  ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู
สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2560 ซึ่งไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไวแลว
     โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
- อายุ 60 - 69 ปี  จะไดรับ 600  บาท
- อายุ 70 - 79 ปี  จะไดรับ 700  บาท
- อายุ 80 - 89 ปี  จะไดรับ 800  บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป  จะไดรับ 1,000  บาท
     ใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอนหลัง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
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เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 1430  เรื่อง ซักซอแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2565  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6/2564   หนา  19 ลําดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,108,800 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ ตามโครงการสนับสนุน
การเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการไวกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลวโดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอคนตอเดือน  ใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจําปีงบประมาณ   พ
.ศ.2565 โดยคํานวณเฉลี่ยจากอัตราการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอนหลัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 1430  เรื่อง ซักซอแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2565  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา  168 ลําดับที่  2)

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 4/114



เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดสใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิ
จะไดรับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท ตอเดือน  ตามบัญชีรายชื่อที่
ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 1430  เรื่อง ซักซอแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2565  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   หนา 168 ลําดับที่ 3)

เงินสํารองจาย จํานวน 320,800 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
ในกรณีจําเป็น และนําไปใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได เชนการป้องกันและ
แกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงการป้องกัน
และระงับโรคติดตอ เชนการป้องกันและระงับโรคติดตอ เป็น
ตน ฯลฯ 
    ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
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พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และน้ําลนตลิ่ง
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
11)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียม
การป้องกันและแกไขปัญหาภัยหนาว 
12)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวย
เหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 6/114



16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
17) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
18.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

รายจายตามขอผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 11,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญในอัตรา
รอยละ 5  ของจํานวนบํานาญที่ไดรับ  และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.5/ว 6947 
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจายเงินชวย
คาครองชีพผูรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 360,672 บาท
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  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.)  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2  ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภท ไมรวมเงินอุดหนุน  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ให/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
     1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.5/ว 6038
 เรื่อง กฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปีสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2563 และกฏกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับ
บําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
     4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 31 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ

จํานวน 140,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ถือปฏิบัติตามประกาศและระเบียบที่เกี่ยวของ
ดังนี้
     1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2561
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 165 ลําดับที่ 5

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

    เป็นเงินชวยคาทําศพพนักงานสวนตําบล กรณีพนักงานสวน
ตําบล  ถึงแกความตาย  ถือปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 
     - ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และพนักงานจางถึงแกความตาย พ.ศ.2560
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

     เป็นเงินชวยคาทําศพพนักงานจาง กรณีถึงแกความตาย  ถือ
ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 
     - ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และพนักงานจางถึงแกความตาย พ.ศ.2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,566,618 บาท

งบบุคลากร รวม 7,401,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 20,400  บาท  ตั้งจายไว  12  เดือน 
และคาตอบแทนรายเดือน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจาย
ไว 12  เดือน  เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลดังนี้
     1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ  1,750  บาท  ตั้งจายไวจํานวน 12  เดือน 
     2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 880  บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา  ตั้งจาย
ไวจํานวน  12  เดือน 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล , รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
     1) คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตรา
เดือนละ  1,750  บาท/เดือน  ตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
     2) คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
อัตราเดือนละ  880  บาท/เดือน  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เดือนละ  7,200 บาท/เดือน  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายไว
จํานวน  12 เดือน
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,232,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  , รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล , สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  แยกตามรายละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา  อัตราเดือนละ  11,220  บาท ตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
     (2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ  9,180 บาท ตั้งจายไว
จํานวน  12 เดือน
     (3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  22 อัตรา  อัตราเดือนละ  7,200 บาท ตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
     (4) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  7,200 บาท ตั้งจายไว
จํานวน  12 เดือน
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,485,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,786,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล   จํานวน  8  อัตรา  ไดแก ปลัด อบต.  1 อัตรา ,  หัว
หนาสํานักปลัด 1 อัตรา , นิติกร 1 อัตรา , นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 1 อัตรา , นักพัฒนาชุมชน  1  อัตรา , นักทรัพยากร
บุคคล 1 อัตรา , เจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา และเจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 อัตรา  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว  12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 108,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสวน
ตําบล , เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) , เงินเพิ่มคาตอบแทนราย
เดือนนักบริหารทองถิ่นระดับกลาง , เงินคาตอบแทนพิเศษราย
เดือน ฯลฯ ที่ควรไดรับตามระเบียบกําหนด  ตั้งจายไวจํานวน  12
 เดือน

  
เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง เดือนละ  7,000  บาท  จํานวน  1 อัตรา และนักบริหาร
งานทั่วไป  เดือนละ 3,500 บาท จํานวน  1 อัตรา  ตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,371,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ดังนี้
     1) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ประกอบ
ดวย ตําแหนง ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา , ผช
.เจาพนักงานการเกษตร จํานวน  1 อัตรา , ผช.เจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน  2 อัตรา และพนักงานขับรถยนต (ผูมี
ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564 - 2566) คํานวณตั้งจายไวจํานวน  12 เดือน
     2) พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ประกอบ
ดวย  ตําแหนง ยาม จํานวน 1 อัตรา , นักการภารโรง จํานวน 1
 อัตรา , พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา และคนงานทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา  
     ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564 - 2566
) คํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 94,020 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ที่จายควบกับคาตอบ
แทนใหแกพนักงานจาง  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และ
อื่นๆ  ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564 - 2566) คํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,144,878 บาท
ค่าตอบแทน รวม 919,918 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 603,618 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจาง ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออก
แบบหรือควบคุมกอสรางฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวน
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ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกขอสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  แกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฏ
หมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นคาใชจายดังกลาว
สามารถ ถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว สําหรับคาตอบแทนผูปฏิบัติรายการอันเป็นประโยชนแก อปท.
4. เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 3811 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562
5. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการจัดการเลือก
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ตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบดังนี้
     1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒

คาเชาบาน จํานวน 291,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562  
   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 24,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
     2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 688,960 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท
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  เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อาทิเชน คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา , คาจางออกแบบ , คารับรองแบบ , คา
จาทําระบบแผนที่ภาษี , คาจางทนายความ , คาผูเชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจางปรับปรุงโดเมนเนม website , และคาตรวจวินิจฉัย
โรค ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 18/114



คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
    ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

คาเบี้ยประกัน จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายคาเบี้ยประกันในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน รถยนตทาง
ราชการ , ครุภัณฑ(ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย ครุภัณฑโรงงาน)  อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยาง
อื่น  เวนอาคารสํานักงานหรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคาร
ประกอบอื่นที่ใชประโยชนตอเนื่องและบานพักขาราชการ  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองและเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเป็น
    1) คารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคล  เพื่อจาย
เป็นคาอาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
     2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  เพื่อจายเป็นคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  การ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน หรือกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น ฯลฯ
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ และคาธรรมเนียมในการใชสนามบินฯลฯ สําหรับ
การเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ของคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาทองถิ่น 
 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น สําหรับการเขารับ
การอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
ทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 216,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณี
อื่นๆ)   อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ
การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมือง โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ เครื่องเขียน  คาอุปกรณ  คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ 
คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล   พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หนา 24  ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงานสวนทองถิ่น

จํานวน 16,660 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
สวนทองถิ่น  ขององคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ  โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม , คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ   คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  ถือปฏิบติตามระเบียบที่เกี่ยว
ของ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
)  หนา 181  ลําดับที่ 20
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โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ผู
บริหาร,สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบลและผูที่เกี่ยวของ

จํานวน 188,300 บาท

      เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติงานของ ผูบริหาร,สมาชิกสภา อบต
. , พนักงานสวนตําบล และผูที่เกี่ยวของ  โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและอุปกรณ คาใบประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณหรือของที่ระลึกในการเขา
ศึกษาดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวของ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557     
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนา 177  ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซี  แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข  กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป  ตัวเย็บกระดาษ เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน  กระดาษไข  แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุด
ประวัติขาราชการ  แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อ  ของใชในการบรรจุหีบหือ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอก
ไมฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 25/114



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง  ไมชัก
ฟิวส  ไมลลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ  ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง  เชน เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราบซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถวยสาย
อากาศ  รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซ
ลาเซลส 
กลองรับสัญญาณ ฯลฯ 
- วัสดุประกอบอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง  แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 26/114



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอมสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร  เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง  ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม(นม)  วัสดุประกอบอาหาร  อาหารสําเร็จรูปฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 27/114



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบ
ดวย
- วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมลอค ลอคเกียร ลอคคลัตซ  ลอคพวงมาลัย ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู 
 สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง  น้ํากลั่น ฯลฯ 
- วัสดุประกอบอะไหล  เบาะรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต  เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ  ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย  สายไฮดรอลิค ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 28/114



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบ
ดวย
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาช น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่นฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบ
ดวย
- วัสดุคงทน เชน  ขาตั้งกลอง  ขาตั้งเขียนภาพ  กลองและระวิงใส
ฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  กระเป๋ากลองถาย
รูป  ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เม
มโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงภาพ(ภาพยนตร , วีดีโอ
เทป ,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 30/114



     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive) ,  เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) , หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ,  กระดาษตอเนื่อง ,สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล , ฮารดดิสกไดรฟ ,  ซีดีรอมไดรฟ  , แผนกรองแสง , แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมนบอรด (Main Board) , 
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card . Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ  เชน แบบดิส
เกตต (Diskette)  แบบฮารดดิสต (Hard Disk)  แบบซีดี
รอม (CD-ROM)  แบบออพติคอล (OPtical) เป็นตน  , เรา
เตอร ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 246,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
หัวเสือและสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวเสือ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี เป็นตน ถือปฏิบัติพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย และคา
สาธารณูปโภค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง  เลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร)  คาเทเลกช  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  (เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ) คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD , HOSTING)  ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และศูนย
ประสานราชการสวนทองถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและศูนย
ประสานราชการสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565  โดยอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร  จํานวน  20,000  บาท เพื่อดําเนินการตางๆ ในศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และศูนยประสานราชการสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
     4) ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 176
 ลําดับที่ 4
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการประชุม
ประชาคม คาวัสดุ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หนา 176 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,600,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,159,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,159,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,631,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5 อัตรา  ไดแก  ผูอํานวย
การกองคลัง 1 อัตรา , นักวิชาการคลัง  1  อัตรา , นักวิชาการ
พัสดุ  1  อัตรา ,นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา  และเจา
พนักงานจัดเก็บรายได  1  อัตรา  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสาม
ปี (พ.ศ.2564 - 2566)  โดยคํานวณตั้งจายไว  12  เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานคลัง (ผูอํานวยการ
กองคลัง)  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  3,500  บาท  ตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564 - 2566)  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 457,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรังปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  ดังนี้ 
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  3  อัตรา ประกอบดวย ผูชวย
เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา , ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา และผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1
 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566)  คํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 27,960 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ  คํานวณตั้งจายไวตามแผนอัตรากําลัง
สามปี (พ.ศ.2564 - 2566) จํานวน  12  เดือน  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 441,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 256,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออก
แบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชาน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกขอสอบในการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  เรื่องแนวทางการเบิกจาย
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายดังกลาว
สามารถ ถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว สําหรับคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.
4. คาตอบแทนเจาหนาที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือ
สั่งการดังนี้
    - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาเชาบาน จํานวน 114,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน
และลูกจางประจํา  ที่มีสิทธิไดรับ  ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ และคาธรรมเนียมในการใชสนามบินฯลฯ สําหรับ
การเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น สําหรับการเขารับ
การอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หนา 177  ลําดับที่ 7

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจาง
เหมาสแกนภาพระวางแผนที่พรอมคัดลอกขอมูลที่ดิน คาจางเหมา
บุคคลออกทํางานภาคสนามในการจัดทําแผนที่แมบท  คาคัด
ลอก ทด.1 , ทด.13 , รว.9  คาวัสดุอื่นๆ  ตามโครงการ เชน คา
เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ  คาจางเหมาลูกจางรายวันบันทึก
ขอมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หนา 177  ลําดับที่ 6
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซี  แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข  กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป  ตัวเย็บกระดาษ เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน  กระดาษไข  แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุด
ประวัติขาราชการ  แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อ  ของใชในการบรรจุหีบหือ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอก
ไมฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive) ,  เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) , หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ,  กระดาษตอเนื่อง ,สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล , ฮารดดิสกไดรฟ ,  ซีดีรอมไดรฟ  , แผนกรองแสง , แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมนบอรด (Main Board) , 
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card . Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ  เชน แบบดิส
เกตต (Diskette)  แบบฮารดดิสต (Hard Disk)  แบบซีดี
รอม (CD-ROM)  แบบออพติคอล (OPtical) เป็นตน  , เรา
เตอร ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 250,000 บาท
งบบุคลากร รวม 250,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 250,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล   จํานวน  1  อัตรา  ไดแก ตําแหนง นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน   ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว  12 เดือน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 259,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 259,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

      เพื่อเบิกจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
ใหแกอาสาสมัครป้องกันกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย
วาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
      - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
      - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 207,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 187,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา , คาจางออกแบบ , คารับรองแบบ , คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี , คาจางทนายความ , คาผูเชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจางปรับปรุงโดเมนเนม website , คาตรวจวินิจฉัย
โรค และคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําหนาที่ประจํารถน้ําเอนก
ประสงค จํานวน 2 คน ฯลฯ
    - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตามมาตรการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม  โดย
จายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการดังนี้  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 174
  ลําดับที่ 1)
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โครงการตามมาตรการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต  โดยจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการดังนี้  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
      ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 174
  ลําดับที่ 2)
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โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย
(ภัยธรรมชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและประชา
สัมพันธเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)  โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการฯล 
      ถือปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบดังนี้  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนา 174
  ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง)  , ทอ
สายสงน้ํา , สายดับเพลิง , อุปกรณดับไฟป่า (เชนสายฉีด ถัง  ไม
ตบไฟ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,113,260 บาท

งบบุคลากร รวม 767,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 767,260 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 558,880 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ไดแก  ผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ  1 อัตรา  และนักวิชาการศึกษา  1 อัตรา ตามกรอบ
แผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว  12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานการ
ศึกษาฯ ระดับตน (ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ)  เดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน  1 อัตรา   ตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,080 บาท

      เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงาน ดังนี้  พนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง ผช.เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา  
     ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566
)  คํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,300 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ที่จายควบกับคาตอบแทนใหแก
พนักงานจาง  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ ตามแผน
อัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2564 - 2566) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 346,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออก
แบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกขอสอบในการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  เรื่องแนวทางการเบิกจาย
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายดังกลาว
สามารถ ถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว สําหรับคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.
4. คาตอบแทนเจาหนาที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือ
สั่งการดังนี้
    - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 54/114



คาเชาบาน จํานวน 54,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน
และลูกจางประจํา  ที่มีสิทธิไดรับ  ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ และคาธรรมเนียมในการใชสนามบินฯลฯ สําหรับ
การเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น สําหรับการเขารับ
การอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซี  แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข  กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป  ตัวเย็บกระดาษ เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน  กระดาษไข  แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุด
ประวัติขาราชการ  แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อ  ของใชในการบรรจุหีบหือ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอก
ไมฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive) ,  เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) , หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ,  กระดาษตอเนื่อง ,สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล , ฮารดดิสกไดรฟ ,  ซีดีรอมไดรฟ  , แผนกรองแสง , แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมนบอรด (Main Board) , 
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card . Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชนแบบดิส
เกตต (Diskette)  แบบฮารดดิสต (Hard Disk)  แบบซีดี
รอม (CD-ROM)  แบบออพติคอล (OPtical) เป็นตน  , เรา
เตอร ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,444,490 บาท
งบบุคลากร รวม 4,728,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,728,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,575,200 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
พนักงานครูสวนตําบล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหัวเสือ  จํานวน  8  อัตราไดแก ตําแหนง ครูผูดูแล
เด็ก ,ครู คศ.1 , คศ.2  จํานวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง
สามปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
 เดือน 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ใหแก พนักงานครูสวน
ตําบล  ตําแหนง ครู คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 6 อัตรา ตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,792,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหาร
สวนตําบลหัวเสือ  ดังนี้
     1) พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 7 อัตรา ประกอบดวย 
ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา ,ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก  จํานวน 4 อัตรา , ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
     2) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  จํานวน 5 อัตรา
     จํานวนอัตราพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ
.2564 - 2566)  คํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ที่จายควบกับคาตอบแทนพนักงาน
จาง  เชน เงินพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ ดังนี้ 
     1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมี
ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
     2) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  จํานวน 5 อัตรา 
     ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) คํานวนตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน  
     ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,389,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 31,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน
และลูกจางประจํา  ที่มีสิทธิไดรับ  ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 1,016,690 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการวันเด็กแหงชาติ  โดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาถวยรางวัล หรือ
ของรางวัล เงินรางวัล คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครง
การฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวของ ดัง
นี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5) 
     2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565
)  หนา 183 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเพื่อดําเนินการ
เบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 297,840 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6
  แหง  ตามรายการดังนี้
     1) สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตามจํานวนเด็ก
เล็ก อายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  ตามขอมูล
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  สําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ  จํานวน  6
 แหง  ตั้งไว  221,000 บาท
     2) สนับสนุนคาหนังสือเรียน  ตามจํานวนเด็กเล็ก อายุ 3 - 5
 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตามขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 1
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 กรกฎาคม 2564  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6 แหง ตั้งไว 13,600
 บาท
     3) สนับสนุนคาอุปกรณการเรียน  ตามจํานวนเด็ก
เล็ก อายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตามขอมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6 แหง ตั้ง
ไว 13,600 บาท
     4) สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน  ตามจํานวนเด็ก
เล็ก อายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี  ตามขอมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6 แหง ตั้ง
ไว 20,400 บาท
     5) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตามจํานวนเด็กเล็ก อายุ 3 - 5
 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี  ตามขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6 แหง ตั้งไว 29,240
 บาท  
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5) 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565
) หนา 183 ลําดับที่ 2
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหัว
เสือ

จํานวน 668,850 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถานศึกษา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหัวเสือ  ตามจํานวนเด็ก
เล็ก อายุ 2 - 5 ปี อัตรามื้อละ 21บาทตอคนตอวัน  จํานวน 245
 วัน  ตามขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  สําหรับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ  จํานวน 6 แหง ถือปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5)
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564   
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หนา 184
  ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 1,312,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,312,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ดังนี้
  1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ ตามขอมูลจํานวน
เด็กเล็ก อายุ 2 - 5 ปี ขอมูลจํานวนเด็ก  ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม  2564  อัตราตามราคากลางจากประกาศคณะ
กรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมกําหนด จํานวน 260 วัน สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ จํานวน 6  แหง ตั้งไว  250,000 บาท 
     2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียน
ของโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หัวเสือ   ตามจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  ขอมูล
จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  อัตราตามราคากลาง
จากประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม
กําหนด จํานวน 260 วัน สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ จํานวน 4  แหง ตั้งไว  1,062,000  บาท   
     ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5) 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หนา 26  ลําดับที่ 1    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ที่อยูใน
ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย และคา
สาธารณูปโภค  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,326,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,326,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนชุมชนบานหัวเสือ จํานวน 638,400 บาท

      เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบานหัว
เสือ  ตามจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -  ป.6 อัตรามื้อละ 21
 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน ตามขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5)  
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หนา 21  ลําดับที่ 1
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02.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนบานหวยสระภูมิ จํานวน 567,000 บาท

    เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวยสระภูมิ  ตาม
จํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -  ป.6   อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน ตามขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5)  
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หนา 4  ลําดับที่ 1

03.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสวงษพัฒนศึกษา จํานวน 634,200 บาท

      เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานสวงษพัฒน
ศึกษา  ตามจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -  ป.6  อัตรามื้อ
ละ 21 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน ตามขอมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5)  
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หนา 4  ลําดับที่ 2
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04.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนบานคลองสุด(ประชา
อุทิศ)

จํานวน 487,200 บาท

     เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานคลอง
สุด (ประชาอุทิศ)  ตามจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -  ป.6
   อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน ตามขอมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5)  
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หนา 4  ลําดับที่ 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,002,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 722,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 582,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 582,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานตาม
โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ
   ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
   1) พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33
 วรรคสอง  การบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับ
ทองถิ่น
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553  เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

       เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกีบ คาวัสดุทางการ
แพทยและอุปกรณ  คาวัคซีน คาเครื่องหมายประจําตัวสัตว ใบ
รับรองการฉีดวัคซีน  คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ
     ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ
.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ
     2) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2523 ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดตอและอาการ
สําคัญ
     3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
     4) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535  และ
กฏกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
     5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0891.3/ว 1203 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง การดําเนิน
งานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 788 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง ภารกิจ และ
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535
     7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 6/2564 หนา 18 ลําดับที่ 1  
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตําบลหัวเสือ จํานวน 85,000 บาท

       เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคป้องกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกตําบลหัวเสือ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คา
วัสดุและอุปกรณ คาทรายอะเบท คาน้ํายาพนหมอกควันกําจัดลูก
น้ําและยุงลาย  คาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันผสมน้ํายาพนหมอก
ควัน  คาจางเหมาแรงงานพนหมอกควัน คาป้ายโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครง
การฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)หนาที่ 164  ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ

จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ  คาวัสดุและอุปกรณ  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33
 วรรคสอง  การบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับ
ทองถิ่น
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553  เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หนา 20  ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบ
ดวย
- วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแกว  กระบอก
ตวง  เบาหลอม หูฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข  คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข)ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและผาพันแผล  ยาและ
เวชภัณฑ  แอลกอฮอล  ฟิลมเอกซเรย  เคมีภัณฑ ออกซิเจน นํา
 ยาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย หลอดเอกซเรย  ทรายอะเบท  น้ํายาพนหมอก
ควันกําจัดยุง  คลอรีน สารสม  หนากากอนามัย  ชุดป้องกนเชื้อ
โรค(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง)ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 75/114



งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนตามโครงการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุขทุกหมูบาน

จํานวน 280,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนตามโครงการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหกับคณะกรรมการหมู
บาน ทุกหมูบาน ในเขตพื้นที่ตําบลหัวเสือ หมูบานละ 20,000
 บาท  จํานวน  14  หมูบาน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 165
  ลําดับที่ 6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 76/114



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู
สูงอายุ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ
ลฯ ถือปฏิบติตามระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2553
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557  
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
     5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา 166
 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตวใหกับประชาชนในตําบล จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว
ใหกับประชาชนในตําบล  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช
บรรจุเอกสาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ 
     ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนา 162
  ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือใหกับประชาชนในตําบลหัว
เสือ

จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือใหกับประชาชนในตําบลหัวเสือ   โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋า
หรือสิ่งของที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
    ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนา 162
  ลําดับที่ 2)

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 79/114



งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬามวลชนตานยาเสพติด "ตากะจะ
เกมส" ประจําปี

จํานวน 25,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ขุขันธ  ตามโครงการจัดการแขงขันมวลชนตานยาเสพติด "ตากะ
จะเกมส" ประจําปี 2565  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
     2) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) การสง
เสริมกีฬา
     3) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
.2550
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 173 ลําดับที่ 3
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อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.)

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ป้องกันเฝ้าระวัง และแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
     2) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(30) การรักษา
ความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
     3) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
.2550
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
หนา 173 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดหัวเสือเกมสประจําปี จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติดหัวเสือเกมสประจําปี  โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช
จยในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ  คาถวยรางวัล หรือ
ของรางวัล เงินรางวัล คาอุปกรณการแขงขัน คาอุปกรณการ
กีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินเจาหนาที่ประจําสนาม 
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวของดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
     2) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) การสง
เสริมกีฬา
     3) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
.2550
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 169 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับอําเภอ จังหวัด จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันระดับอําเภอ จังหวัด โดยจายเป็นคาใชจายสําหรับ
ผูควบคุม หรือผูฝึกสอน คาใชจายในการฝึกซอมกีฬา  คาอุปกรณ
กีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พรอมรองเทา ถุงเทา คาอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา คาตอบแทนผูควบคุมหรือผูฝึกสอน และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวของดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
     2) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) การสง
เสริมกีฬา
     3) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พ.ศ.2550
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 หมวด 3 การสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬา
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 169 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน หวงยาง ไมตีปิงปอง ไมแบดมินตัน ไม
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกราหวายแชรบอล นาฬิกา
จับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา (เชน เสาตาขาย
ตะกรอ เสาตาขายวอลเลยบอล) หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก  กระดาน
แสดงผลการแขงขัน  ลูกเปตอง  เบาะมวยปล้ํายูโด ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง  เชน ตาขายกีฬา (เชน ตาขาย
ตะกรอ วอลเลยบอล เป็นตน ลูกปิงปอง  ลูกแบตมินตัน ลูก
เทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชรบอล แผนโยคะ ตะกรอ นกหวีดฯลฯ  
    ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีแซนโฎนตา จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการประเพณี
แซนโฎนตา  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตง  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการฯลฯ 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67(5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 191 ลําดับที่ 2
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลหัวเสือ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟตําบลหัวเสือ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คาถวยรางวัลหรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทาง
ศาสนา คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบแดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67(5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 191 ลําดับที่ 3
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตําบลหัวเสือ จํานวน 70,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการประเพณีลอย
กระทงตําบลหัวเสือ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คาถวยรางวัลหรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทาง
ศษสนา คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบแดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67(5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 192 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ที่ 13 ตุลาคม

จํานวน 3,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ขุขันธ  ในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หนา 20 ลําดับที่ 1
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02.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม

จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ขุขันธ  ในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลัายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันปิยมหาราช 23
 ตุลาคม 2564 ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 192 ลําดับที่ 6
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03. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม

จํานวน 4,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ขุขันธ  ในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5
 ธันวาคม 2564  ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หนา 21 ลําดับที่ 2
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04.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ 3 
มิถุนายน

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี วันที่ 3
 มิถุนายน 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 193 ลําดับที่ 8
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05.อุดหนุนโครงการจัดงานงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 วัน
ที่ 28 กรกฎาคม

จํานวน 4,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ขุขันธ  ในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนม
พรรษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิ
ราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยา
มินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 194 ลําดับที่ 9
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06. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แมแหงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  และวันแมแหงชาติ  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หนา 22 ลําดับที่ 3
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07. โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปีใหมและงานกาชาด
ประจําปี

จํานวน 6,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ขุขันธ  เพื่อดําเนินการโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปี
ใหมและงานกาชาด ประจําปี 2565 ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หนา 23 ลําดับที่ 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,703,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,324,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,324,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 843,500 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ไดแก  ผูอํานวยการกอง
ชาง 1 อัตรา , นายชางโยธา 1 อัตรา และเจาพนักงาน
ประปา  1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ
.2564 - 2566) คํานวณตั้งจายไว  12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง (ผูอํานวย
การกองชาง)เดือนละ 3,500  บาท จํานวน 1 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566)  คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  
     ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 403,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงาน ดังนี้
     1) พนักงานจางตามภารกิจจํานวน 2 อัตรา ประกอบ
ดวย ตําแหนง ผช.นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา และ ผช.เจา
พนักงานธุรการ จํานวน  1 อัตรา 
     2) พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ประกอบ
ดวย ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
    ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) คํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 35,640 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ที่จายควบกับคาตอบแทนใหแก
พนักงานจาง  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ จํานวน
อัตรากําลัง ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566
) คํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน 
     ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 379,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออก
แบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกขอสอบในการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  เรื่องแนวทางการเบิกจาย
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายดังกลาว
สามารถ ถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว สําหรับคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.
4. คาตอบแทนเจาหนาที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือ
สั่งการดังนี้
    - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน
และลูกจางประจํา  ที่มีสิทธิไดรับ  ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา , คาจางออกแบบ , คารับรองแบบ , คา
จาทําระบบแผนที่ภาษี , คาจางทนายความ , คาผูเชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจางปรับปรุงโดเมนเนม website , และคาตรวจวินิจฉัย
โรค ฯลฯ
    ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัด
ที่ดิน ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการรังวัด
เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยว
กับหนังสือรับรองการทําประโยชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ และคาธรรมเนียมในการใชสนามบินฯลฯ สําหรับ
การเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น สําหรับการเขารับ
การอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ให
สามารถใชงานไดตามปกติ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 159,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซี  แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข  กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป  ตัวเย็บกระดาษ เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน  กระดาษไข  แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุด
ประวัติขาราชการ  แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อ  ของใชในการบรรจุหีบหือ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอก
ไมฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง  ไมชักฟิวส  ไมลลอย
พรอมเครื่องสงสัญญาณ  ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราบซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถวยสาย
อากาศ  รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซ
ลาเซลส 
กลองรับสัญญาณ ฯลฯ 
วัสดุประกอบอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง  แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน  ไม
ตางๆ  คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน (ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา  หนากากใสเชื่อมเหล็ก  เครื่องยิง
ตะปู  นั่งรานฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม  ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล
อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว  แผนดิน
เหนียวสังเคราะหฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  ทอตางๆ  ทอนําบาดาล ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive) ,  เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) , หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ,  กระดาษตอเนื่อง ,สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล , ฮารดดิสกไดรฟ ,  ซีดีรอมไดรฟ  , แผนกรองแสง , แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมนบอรด (Main Board) , 
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card . Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ  เชน แบบดิส
เกตต (Diskette)  แบบฮารดดิสต (Hard Disk)  แบบซีดี
รอม (CD-ROM)  แบบออพติคอล (OPtical) เป็นตน  , เรา
เตอร ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 103/114



วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน  เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องแกะสลัก  เครื่องมือดึง
สายโทรศัพทฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งานก่อสร้าง รวม 2,986,300 บาท
งบลงทุน รวม 2,986,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,986,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

01. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. บานหัวเสือ 
 หมูที่ 1 (จุดจากนานายไพศาล  บุดดาห - คลองสาธารณะ)

จํานวน 217,100 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก คสล
. บานหัวเสือ  หมูที่ 1 (จุดจากนานายไพศาล  บุดดาห - คลอง
สาธารณะ) วางทอระบายน้ําขนาด 0.60 เมตร  จํานวน  134
 ทอน ระยะทางยาว  139  เมตร  บอพักขนาด กวาง 1.00
 เมตร  ยาว 1.00 เมตร  สูง 1.35 เมตร  หนา 0.10 เมตร  พรอม
ฝาปิด  (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล   พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  หนา 4  ลําดับที่  1
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02. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 (บานนายสมยศ- บาน
นางสนิท)

จํานวน 220,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 (บานนายสม
ยศ - บานนางสนิท) ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว  80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  หนา 10  ลําดับที่  1

03. ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 (บานหวย - ถนน 
ศรีสะเกษ-ขุขันธ)

จํานวน 88,900 บาท

      เพื่อจายเป็นคาขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 3 (บาน
หวย - ถนนศรีสะเกษ ขุขันธ) จุดที่ 3 จากสะพานถึงหนา
โรงเรียน  ขางที่ 1  (ดานซาย) กวาง  0.50 เมตร  ยาว 149.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  , ขางที่ 2 (ดานขวา) กวาง 0.50
 เมตร ยาว 135 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม  284.00
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 142.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบ
ต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้ง
ที่ 1/2563  หนา 89  ลําดับที่  7
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04. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 (บานแมเร็ม-โรงเรียน
สวงษวิทยาคม)

จํานวน 293,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 (บานแมเร็ม - โรง
เรียนสวงษวิทยาคม) ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 106.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 530.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หนา 11  ลําดับที่  2

05. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 (จากบานสระภูมิ - 
บานหัวเสือ)

จํานวน 204,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 (จาก
บานสระภูมิ - บานหัวเสือ) ขนาดกวาง 3.50 เมตร  ยาว  110.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 385.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  หนา 17  ลําดับที่  8

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 106/114



06. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  6   (บานบก - บาน
เสลา)

จํานวน 113,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 (บาน
บก - บานเสลา) ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 200.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้ง
ที่ 1/2563  หนา 22  ลําดับที่  84

07. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานบก  หมูที่ 6  (จุดจากบาน
นางบุญ  คําแสน - บานนางพจวรรณ  พรมโคตร)

จํานวน 43,200 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา บานบก หมูที่ 6 (จุดจาก
บานนางบุญ คําแสน - บานนางพจวรรณ  พรมโคตร) ขนาด
กวาง 0.50 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ยาว 35.00 เมตร  (ตาม
แบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  หนา 5  ลําดับที่  4

วันที่พิมพ : 29/8/2564  20:45:30 หนา : 107/114



08. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 (บานประปุน - บาน
ศาลา)

จํานวน 174,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 (บาน
ประปุน - บานศาลา) ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว  79.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 316.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หนา 12  ลําดับที่  7

09. กอสรางรางระบายน้ําในหมูบาน  หมูที่ 7 จํานวน 32,100 บาท

       เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 7 (จุดที่ 2 จาก
บานนางสุวรรณ  - บานนายบัญญัติ) ขนาดกวาง 0.50
 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ยาว 26.00 เมตร  (ตามแบบ อบต.หัว
เสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หนา 11  ลําดับที่  6
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10. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 (บานอรุณพัฒนา - 
บานตาทึง)

จํานวน 204,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
 (บานอรุณพัฒนา - บานตาทึง) ขนาดกวาง 5.00
 เมตร  ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 370.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร (ตาม
แบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หนา 14  ลําดับที่  9

11. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 (บานเปลียว - บานหัว
เสือ)

จํานวน 213,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 (บาน
เปลียว - บานหัวเสือ) ขนาดกวาง 3.50 เมตร  ยาว 115.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 402.50 ตาราง
เมตร(ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  หนา 12  ลําดับที่  3
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12. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 (จากบานนายบุญ
ชิด-ตนดู)

จํานวน 257,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 (จาก
บานนายบุญชิด - ตนดู) ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 116.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 464.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  หนา 13  ลําดับที่  4

13. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 (จากบานตาทึง - โรง
เรียนสวงษพัฒนศึกษา)

จํานวน 212,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 (จาก
บานตาทึง - โรงเรียนสวงษพัฒนศึกษา) ขนาดกวาง 5.00
 เมตร  ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 385.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร (ตาม
แบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เแก
ไข ครั้งที่ 1/2563  หนา 94  ลําดับที่  12

14. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 (เสนบานนายแกว) จํานวน 207,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 (เสน
บานนายแกว) ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 75.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 375.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หนา 15  ลําดับที่  10
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15. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 (จากบาน อ.มงคล - 
บานนายสนาม)

จํานวน 22,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12
 (จากบาน อ.มงคล - บานนายสนาม) ขนาดกวาง 3.50
 เมตร  ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 42.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  หนา 15  ลําดับที่  6

16. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 (บานหัวเสือ หมูที่ 13 
- บานสวงษ)  เสนขาง อบต.หัวเสือ

จํานวน 218,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13
 (บานหัวเสือ หมูที่ 13 - บานสวงษ) เสนขาง อบต.หัวเสือ ชวงที่ 1
 กวาง 4.00 เมตร  ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 128.00 ตารางเมตร  ชวงที่ 2  กวาง 3.50
 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 280.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  หนา 14  ลําดับที่  5
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17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 (จุดจากบาน
หัวเสือ (ตนโพธิ์) - บานสระภูมิ)

จํานวน 268,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 (จุด
จากบานหัวเสือ (ตนโพธิ์) - บานสระภูมิ) ขนาดกวาง 5.00
 เมตร  ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 490.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)   พ.ศ.2562 มาตรา 67(1
)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  หนา 5  ลําดับที่  5
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอ
เพียงตนแบบ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ คาเครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาใบประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณหรือของที่ระลึกในการเขาศึกษาดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบที่
เกี่ยวของ ดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68(7)
บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557   
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
      4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 163
  ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
- วัสดุคงทน เชน เคียว  สปริงเกลอร (sprinkler)  จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว  เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป)  กระชัง  มัดตัดตนไมฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช (เชน ใบ
มีด เชือก)  ผาใบหรือผาพลาสติก  หนากากป้องกันแกสพิษฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน  หัวกะโหลกดูดน้ําฯลฯ
  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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