






































รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 513,706 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,090.57 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,090.57 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 79,200 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,491,200 2,385,621.28 2,404,800 2,504,800 -11.98 % 2,204,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,175,920 3,063,141.28 3,089,087.14 3,189,520 2,889,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,919,383 1,880,417.61 2,145,205 2,336,280 12.36 % 2,625,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 109,699 75,605.44 101,640 108,000 0 % 108,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 99,580.44 126,000 126,000 0 % 126,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ
อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,027,580 1,161,000 1,096,024.96 1,263,680 0.79 % 1,273,680

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 91,782 98,280 85,415.63 105,420 -1.88 % 103,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,274,444 3,314,883.49 3,554,285.59 3,939,380 4,236,220
รวมงบบุคลากร 6,450,364 6,378,024.77 6,643,372.73 7,128,900 7,125,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 72,100 22,000 200,320 -0.16 % 200,000

คาเชาบ้าน 107,100 106,500 169,700 255,600 16.43 % 297,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,756 17,071 23,400 25,000 -1.2 % 24,700

รวมค่าตอบแทน 115,856 195,671 215,100 480,920 522,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 38,907.78 36,951 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 23,000.5 0 100 % 187,200

การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คากําจัดสิ่งปฏิกูล 0 0 0 3,000 0 % 3,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต 0 0 0 12,500 -20 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,829 4,350 15,436 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 265,718 271,458 215,361 220,000 -9.09 % 200,000

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 350,000 74.29 % 610,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
สวนท้องถิ่น

0 0 15,000 20,000 0 % 20,000

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานสวนตําบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

180,270 153,370 297,057 300,000 0 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,650 20,969.66 64,154.64 57,500 -13.04 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 505,374.78 487,098.66 630,009.14 1,013,000 1,430,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,740 81,386 71,541 105,000 -52.38 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,790 0 40,300 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,945 18,334 10,325 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 29,685 11,758 7,715 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 20,053.11 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 98,448 114,684 114,072 140,000 0 % 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,820 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 7,657 13,286 30,990 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 228,265 261,321.11 274,943 340,000 295,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 176,389.49 188,367.9 225,317.96 220,000 0 % 220,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 616 3,000 0 % 3,000

คาบริการโทรศัพท 12,250.43 19,104.38 18,751.75 28,000 0 % 28,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 2,600 3,300 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 188,639.92 210,072.28 247,985.71 262,000 262,000
รวมงบดําเนินงาน 1,038,135.7 1,154,163.05 1,368,037.85 2,095,920 2,509,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตัล 
(ขาว-ดํา)

0 95,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 27,000 0 0 56,000 -100 % 0

จัดซื้อซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

0 0 99,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 0 0 0 0 100 % 11,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง 0 11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางาน 0 7,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 0 20,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเลื่อยแตงพุม ชนิดเครื่องยนต 0 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบลากจูง 0 8,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดไมคประชุม 0 29,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 32,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 21,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

0 0 0 2,600 0 % 2,600

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,290 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 2,330 0 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 1,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,790 174,830 111,000 95,800 13,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารหอประชุม
เฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 292,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 292,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 376,790 174,830 111,000 95,800 13,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000 20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และศูนย
ประสานราชการสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

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

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,885,289.7 7,727,017.82 8,142,410.58 9,340,620 9,668,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล

6,660 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 0 4,000 400 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

0 9,110 17,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,660 9,110 17,000 4,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 6,660 9,110 17,000 4,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

0 0 0 28,000 0 % 28,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 28,000 28,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 28,000 28,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 6,660 9,110 17,000 32,000 48,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 679,065 1,016,330.58 1,499,141.55 1,602,000 5.66 % 1,692,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 6,248 5,460 6,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 41,953.5 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,520 137,520 178,260 293,760 2.09 % 299,900

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 21,900 21,015 33,420 -8.44 % 30,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 876,585 1,223,998.58 1,745,830.05 1,977,180 2,065,100
รวมงบบุคลากร 876,585 1,223,998.58 1,745,830.05 1,977,180 2,065,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 3,900 4,400 107,980 0.02 % 108,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,750 3,000 233.33 % 10,000

คาเชาบ้าน 24,000 79,800 143,700 157,000 3.18 % 162,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,000 3,400 16,500 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 26,000 87,100 171,350 307,980 300,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 32,270 4,470 0 0 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 41,790 134,992 147,846 150,000 -46.67 % 80,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดให้มีการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,365 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 74,060 140,827 147,846 280,000 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,394.15 39,967.4 37,137.9 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 24,837 24,912 22,649 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 40,231.15 64,879.4 59,786.9 75,000 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 5,413 2,664 1,081 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,413 2,664 1,081 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 145,704.15 295,470.4 380,063.9 667,980 545,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 5,500 0 5,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อโตะทํางาน  0 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 22,000 44,000 -50 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)  

0 0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 8,600

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 2,600

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,500 32,100 49,500 38,200
รวมงบลงทุน 0 5,500 32,100 49,500 38,200

รวมงานบริหารงานคลัง 1,022,289.15 1,524,968.98 2,157,993.95 2,694,660 2,648,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,914,238.85 9,261,096.8 10,317,404.53 12,067,280 12,365,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม

0 7,530 30,000 30,000 0 % 30,000

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

0 8,330 29,400 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 19,976 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปี
ใหม

29,199 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต

29,444 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 79,520 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธเกี่ยว
กับการป้องกันสาธารณภัย
(ภัยธรรมชาติ)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน 

10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสร้างจิตสํานึกในการขับขี่แก
ประชาชนและเด็กนักเรียน

0 0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 88,619 95,380 79,400 220,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 29,600 10,000 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 29,600 10,000 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 88,619 124,980 89,400 240,000 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตยบอกทางแยกบริเวณถนนทาง
แยกทางรวม

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 88,619 124,980 89,400 340,000 80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 88,619 124,980 89,400 340,000 80,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 295,760 42,570 209,160 464,240 40 % 649,950

เงินประจําตําแหนง 42,000 3,500 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 128,160 134,040 140,160 146,520 4.15 % 152,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 32,365 24,000 19,260 14,400 -10.42 % 12,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 498,285 204,110 368,580 667,160 857,450
รวมงบบุคลากร 498,285 204,110 368,580 667,160 857,450

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 3,200 145,400 0 % 145,400

คาเชาบ้าน 36,000 5,400 33,000 41,000 17.07 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,400 0 29,800 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 49,400 5,400 66,000 216,400 223,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 29,370 1,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,097.5 0 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 123,860 235,546 72,963 130,000 -38.46 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 910 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 153,230 236,546 78,970.5 155,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,932.15 50,574 28,416 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 5,070 10,950 3,120 12,000 0 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 75,002.15 61,524 31,536 67,000 67,000
รวมงบดําเนินงาน 277,632.15 303,470 176,506.5 438,400 395,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 4,660 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,660 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 4,660 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 775,917.15 512,240 545,086.5 1,105,560 1,252,850
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,984,800 1,837,040 1,954,740 2,278,060 7.08 % 2,439,400

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 154,000 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,563,985 1,602,000 1,638,200 1,681,700 2.4 % 1,722,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 123,855 106,200 102,740 114,000 -0.88 % 113,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,672,640 3,562,740 3,849,680 4,283,760 4,484,400
รวมงบบุคลากร 3,672,640 3,562,740 3,849,680 4,283,760 4,484,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 53,850 68,510 66,200 -9.37 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 35,000 53,850 68,510 66,200 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ 62,998 68,000 66,800 70,000 0 % 70,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,082,400 981,000 1,123,750 839,240 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อดําเนินการเบิกหักผลักสงให้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 250,250

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหัวเสือ

0 0 0 0 100 % 509,600

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,145,398 1,049,000 1,190,550 919,240 839,850
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,453,894.4 1,442,242.6 1,403,361.56 1,390,000 -2.25 % 1,358,760

รวมค่าวัสดุ 1,453,894.4 1,442,242.6 1,403,361.56 1,390,000 1,358,760
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 13,804.88 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 13,804.88 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 2,634,292.4 2,545,092.6 2,676,226.44 2,405,440 2,288,610
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสุด

97,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเสือ

28,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรุณพัฒนา

48,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 173,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 173,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,204,000 2,238,000 0 0 0 % 0

01.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ

0 0 622,640 592,000 2.7 % 608,000

02.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ

0 0 564,000 560,000 -2.86 % 544,000

03.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรง
เรียนสวงษพัฒนศึกษา

0 0 625,000 620,000 2.58 % 636,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

04.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)

0 0 406,000 440,000 8.18 % 476,000

รวมเงินอุดหนุน 2,204,000 2,238,000 2,217,640 2,212,000 2,264,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,204,000 2,238,000 2,217,640 2,212,000 2,264,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,683,932.4 8,345,832.6 8,743,546.44 8,901,200 9,037,010
รวมแผนงานการศึกษา 9,459,849.55 8,858,072.6 9,288,632.94 10,006,760 10,289,860

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวเสือ

0 429,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมและรณรงคป้องกันโรคไข้
เลือดออก

0 80,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 539,600 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 539,600 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 280,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 280,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 280,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 819,600 0 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 436,800 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 0 34,500 35,000 0 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ติดตอ

0 0 0 16,000 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกตําบลหัวเสือ

0 0 85,000 85,000 0 % 85,000

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกตําบลหัวเสือ 80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวเสือ

0 0 424,800 600,000 0 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 546,800 0 544,300 736,000 720,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 546,800 0 544,300 746,000 730,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
58,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 58,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนตามโครงการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขทุกหมูบ้าน

0 0 280,000 280,000 0 % 280,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 280,000 280,000 280,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 280,000 280,000 280,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 604,800 0 824,300 1,026,000 1,010,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 604,800 819,600 824,300 1,026,000 1,010,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซอมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม

49,570 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 61,901 57,325 67,525 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 111,471 57,325 67,525 70,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 111,471 57,325 67,525 70,000 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 111,471 57,325 67,525 70,000 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 111,471 57,325 67,525 70,000 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 556,560 593,280 466,150.71 577,620 7.52 % 621,054

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 4,000 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 116,760 122,040 259,860 383,640 1.42 % 389,100

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 20,000 40,355 57,420 0.14 % 57,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 739,320 781,320 808,365.71 1,084,680 1,109,654
รวมงบบุคลากร 739,320 781,320 808,365.71 1,084,680 1,109,654

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

15,900 19,600 13,400 74,330 -59.64 % 30,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 15,900 19,600 13,400 89,330 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 51,890 3,452 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 93,600

คาจ้างเหมาปักเสาพาดสายคาติดตั้งหม้อ
แปลง คาจ้างเดินสาย คาธรรมเนียมเกี่ยว
กับการไฟฟ้า

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
รังวัดที่ดิน

0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,900 32,545 7,610 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 2,730 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 63,790 35,997 10,340 135,000 178,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,949 29,838 30,000 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,458 0 0 3,000 2,700 % 84,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 22,000 36.36 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,926 14,950 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุสํารวจ 0 0 2,775 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 125,333 44,788 32,775 75,000 159,000
รวมงบดําเนินงาน 205,023 100,385 56,515 299,330 387,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อแบบเหล็กเก็บตัวอยางลูกปูน 0 16,638.5 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,638.5 22,000 4,300 22,000
รวมงบลงทุน 0 16,638.5 22,000 4,300 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 944,343 898,343.5 886,880.71 1,388,310 1,519,254
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,800 29,900 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,800 29,900 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 22,800 29,900 0 0 0

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 (บ้านนางปราณี - บ้านนาย
ประกอบ)

198,000 0 0 0 0 % 0

01.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 (บ้านนางสุนีย – หนองตา
เปรี๊ยะ)

0 0 0 97,000 -100 % 0

01.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 (บ้านผช.สมัย นอบน้อม 
-บ้านเปลียว)

0 0 293,000 0 0 % 0

01.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 (เส้นแยกบ้านนายสมิด – 
หนองฮั้ว)

0 99,000 0 0 0 % 0

02.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 (บ้านแมเสมียง – บ้าน ผช
.สมัย )

0 178,000 0 0 0 % 0

02.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 (หน้าวัดหัวเสือ -ถนนลาด
ยาง)

0 0 0 299,000 -100 % 0

02.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 (บ้านวังเย็น-บ้านหัวเสือ)

0 0 228,000 0 0 % 0
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03.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 (จากบ้าน ร.ต.ท.
สามารถ - บ้านนางสมสวัสดิ์)

0 0 0 97,000 -100 % 0

03.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 (บ้านหัวเสือ-บ้านวังเย็น)

0 99,000 0 0 0 % 0

04.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 (บ้านวังเย็น-บ้านหัวเสือ)

198,500 99,000 0 0 0 % 0

04.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 (บ้านวังเย็น-บ้านหัวเสือ) 0 0 0 2,000 -100 % 0

04.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 (เส้นนายสุทิศ-หลัง อบต.หัว
เสือ)

0 0 310,000 0 0 % 0

05.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 (รอบหมูบ้าน)

0 99,000 0 0 0 % 0

05.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 (บ้านนายสมใจ  สวางภพ - 
บ้านนายชุมพล  มะโน)

98,000 0 0 0 0 % 0

05.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 (ศาลาประชาคม – บ้านนาย
สุวรรณ)

0 0 277,000 0 0 % 0
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05.โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 (บ้านห้วย - ถนน ศรีสะ
เกษ-ขุขันธ)

0 0 0 287,000 -100 % 0

06.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 (บ้านนายวน สมพงษ-ห้วย
คล้า)

0 0 0 135,000 -100 % 0

06.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 (บ้านนายสมใจ - นายชุมพล)

0 139,300 0 0 0 % 0

06.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 3 
(เส้นหนองสําโรง-บ้านสระภูมิ)

93,000 0 0 0 0 % 0

07.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 (บ้านนายตัน - นางประวิทย)

0 89,000 0 0 0 % 0

07.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 (บ้านนายสุบรรณ-บ้านนาย
นเรศ)

88,000 0 0 0 0 % 0

07.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 (โรงเรียนสวงษวิทยาคม – 
บ้านประปุน)

0 0 0 300,000 -100 % 0
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07.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 (บ้านประปุน – บ้านคลอง
สุด)

0 0 228,000 0 0 % 0

08.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 (บ้านนายแจ้ง - นายชัย)

0 174,000 0 0 0 % 0

08.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 (บ้านแมเร็ม-โรงเรียนสวงษ
วิทยาคม)

0 0 0 197,000 -100 % 0

08.โครงการกอสร้างทาน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กริมน้ําห้วยคล้า
บ้านห้วย หมูที่ 3

43,000 0 0 0 0 % 0

09.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 (จากบ้านนายสมเกียรติ-ถนน
ลาดยาง)

98,000 0 0 0 0 % 0

09.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 (เส้นบ้านนายสมเกียรติ - 
ถนนลาดยาง)

0 69,000 0 0 0 % 0

09.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 (สี่แยกศาลาประชาคม – 
บ้านหนองรุง)

0 0 0 199,000 -100 % 0
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10.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 (จากปากทางเข้าบ้านสวงษ – 
สี่แยกกลางหมูบ้าน)

98,000 0 0 0 0 % 0

10.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 (เส้นบ้านนายสุทิศ - หลัง อบ
ต.)

0 99,000 0 0 0 % 0

10.โครงการกอสร้างรองระบายน้ําในหมู
บ้าน หมูที่ 6

0 0 0 183,000 -100 % 0

11.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 (บ้านคลองสุด–บ้านประปุน)

0 0 331,000 0 0 % 0

11.โครงการกอสร้างรองระบายน้ําในหมู
บ้าน  หมูที่ 7

0 0 0 175,600 -100 % 0

11.โครงการยกระดับถนนดิน หมูที่ 5 (จาก
บ้านนายสุวรรณ – นาพอเสมือน) 97,000 0 0 0 0 % 0

11.โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
หมูที่ 4 (ถนนเส้นแมหนูไปวังเมือง)

0 99,000 0 0 0 % 0

12.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  5 (จากบ้านแมสะดา-หนองตา
แกน)

97,000 0 0 0 0 % 0
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12.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 (จากบ้านตาทึงไปโรงเรียน
สวงษพัฒนศึกษา)

0 0 229,000 0 0 % 0

13.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12 (บ้านนายชาตรี – แยกภูมิ) 0 0 228,000 0 0 % 0

13.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6 (รอบหมูบ้านข้างศาลา
ประชาคม)

98,000 0 0 0 0 % 0

13.โครงการวางทอระบายน้ําในหมูบ้าน หมู
ที่ 8 (ซอยบ้านแมปูก – บ้านพอสิน)

0 0 0 198,600 -100 % 0

14.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 (เส้นบ้านนายประกอบ–
บ้านนายประมวล ไชยา)

0 0 370,000 0 0 % 0

14.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 (สามแยกกลางหมูบ้าน – 
บ้านนางตุ้ม  จันทรเหลือง)

0 0 0 156,000 -100 % 0

14.โครงการยกระดับถนนดิน หมูที่ 6 (จาก
บ้านบก-ประเดาตึก)

97,000 0 0 0 0 % 0
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15.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 (เส้น รพ.สต.หัวเสือ (หลัง
เกา) - ต้นโพธิ์)

0 0 228,000 0 0 % 0

15.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 (บ้านประปุน - บ้านอํานาจ
เจริญ)

98,000 0 0 0 0 % 0

16.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 (บ้านประปุน - บ้านคลองสุด)

0 99,000 0 0 0 % 0

16.โครงการกอสร้างรองระบายน้ําในหมู
บ้าน  หมูที่ 7

97,000 0 0 0 0 % 0

16.โครงการปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 10 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก-บ้านนายวิลัย)

0 0 0 103,000 -100 % 0

17.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 (จากบ้านตาทึงไปโรงเรียน
สวงษพัฒนศึกษา)

0 0 0 196,000 -100 % 0

17.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 (ทางเข้า ศพด.แหงใหม) 98,000 0 0 0 0 % 0
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18.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 (ซอยบ้านนางอําพร – สํานัก
สงฆหนองกันแจม)

98,000 0 0 0 0 % 0

18.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 (สี่แยกไปสํานักสงฆหนองกัน
แจม)

0 99,000 0 0 0 % 0

18.โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม หมูที่ 
12 (นานายรัตนชัย  คําแสน)

0 0 0 252,000 -100 % 0

19.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12 (บ้านนายชาตรี – แยกภูมิ)

0 0 0 197,000 -100 % 0

19.โครงการวางทอระบายน้ําเลียบลําห้วย
คล้า หมูที่ 9

86,000 0 0 0 0 % 0

20.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 (เส้นหน้า อบต.หัวเสือ – 
ทางไปหนองโกนโก)

0 0 0 135,000 -100 % 0

20.โครงการกอสร้างฝายกั้นน้ําบริเวณทอ
ลอดเหลี่ยม  หมูที่ 9

43,000 0 0 0 0 % 0

21.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 (บ้านคลองสุด–บ้านประปุน)

97,000 0 0 0 0 % 0
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21.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 (บ้านนายประมวล -บ้าน
นายชัยชนะ)

0 0 0 265,000 -100 % 0

22.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 (จากบ้านนายสบาล-บ้าน
นายจํารัส)

98,000 0 0 0 0 % 0

22.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 (บ้านคลองสุด - บ้านประปุ
น)

0 98,000 0 0 0 % 0

22.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 14 
(ต้นโพธิ์-บ้านสระภูมิ)

0 0 0 191,000 -100 % 0

23.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 (สามแยกบ้านนางพัด - 
โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ))

0 98,000 0 0 0 % 0

23.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 (เส้นบ้านนางพัด - วัดคลอง
สุด)

87,000 0 0 0 0 % 0

23.โครงการขุดคลองบ้านภูมิสวงษ หมูที่ 12 
(ภูมิสวงษ-สวงษ)

0 0 0 307,800 -100 % 0

24.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 (จากบ้านตาทึงไปโรงเรียน
สวงษพัฒนศึกษา)

97,000 0 0 0 0 % 0
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25.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 (ซอยบ้านนายสุเทพ – บ้าน
นายลุน)

97,000 0 0 0 0 % 0

25.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 (บ้านตาทึง - ร.ร.สวงษพัฒน
ศึกษา)

0 98,000 0 0 0 % 0

26.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 (บ้านตาทึงใหญ - ตาทึง
น้อย)

0 98,000 0 0 0 % 0

26.โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 12 
(จากบ้านนายชาตรี - แยกภูมิ)

68,000 0 0 0 0 % 0

27.โครงการกอสร้างรองระบายน้ําในหมู
บ้าน  หมูที่ 12 (สี่แยกกลางหมูบ้าน-บ้าน
พอสุข)

197,000 0 0 0 0 % 0

27.โครงการยกระดับถนนดิน หมูที่ 12 
(เส้นทางไปบ้านตาทึง - คลองบ้านตาทึง(แซ
รสุด))

0 149,000 0 0 0 % 0

29.โครงการยกระดับถนนดิน หมูที่ 13 
(เส้นทางจากหน้า อบต. - ทางเข้าบ้าน
สวงษ)

97,000 0 0 0 0 % 0
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30.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 (เส้นบ้านนายประกอบ-นาย
ประมวล)

0 178,000 0 0 0 % 0

30.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 (เส้น รพ.สต.หัวเสือ (หลัง
เกา) - ต้นโพธิ์)

97,000 0 0 0 0 % 0

31.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 (เส้นบ้านนายชัยชนะ - นาง
อินทร)

0 67,000 0 0 0 % 0

33.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 (เส้น รพ.สต.หลังเกา - ต้น
โพธิ์)

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 (บ้านวังเย็น - บ้านเปียมตะลวก) 

0 0 0 199,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.โครงการเจาะบาดาลระบบประปาหมูบ้าน 
บ้านหัวเสือ หมูที่ 1

0 0 0 119,600 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,758,500 2,326,300 2,722,000 4,291,600 0
รวมงบลงทุน 2,758,500 2,326,300 2,722,000 4,291,600 0

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 106,662.34 0 0 0 0 % 0

01 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
บ้านวังเย็น  หมูที่ 2

0 0 0 0 100 % 58,511

01.อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
ภายในหมูบ้าน บ้านสวงษ หมูที่ 4

0 0 0 100,000 -100 % 0

02 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
บ้านห้วย  หมูที่ 3

0 0 0 0 100 % 214,459

02.อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
ภายในหมูบ้าน บ้านสระภูมิ หมูที่ 5

0 0 0 80,000 -100 % 0

03 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
บ้านบก  หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 65,791

03.อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
ภายในหมูบ้าน บ้านประปุน หมูที่ 7

0 0 0 80,000 -100 % 0

04 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
บ้านเปลียว  หมูที่ 9

0 0 0 0 100 % 77,606

04.อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
ภายในหมูบ้าน บ้านอรุณพัฒนา หมูที่ 8

0 0 0 60,000 -100 % 0

05 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
บ้านคลองสุด  หมูที่ 10

0 0 0 0 100 % 172,389

05.อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
ภายในหมูบ้าน บ้านภูมิสวงษ หมูที่ 12

0 0 0 100,000 -100 % 0
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06 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
บ้านตาทึง  หมูที่ 11

0 0 0 0 100 % 69,071

06.อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
ภายในหมูบ้าน บ้านหัวเสือ หมูที่ 13

0 0 0 100,000 -100 % 0

07 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
บ้านหัวเสือ หมูที่ 1  (จุดสวนอาจารยนิตยา
ไปสวน    ส.อบต.จันทร)

0 0 0 0 100 % 50,000

07.อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
ภายในหมูบ้าน บ้านหัวเสือ หมูที่ 14

0 0 0 60,000 -100 % 0

08 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
บ้านหัวเสือ หมูที่ 1  (จุดบ้านนานางวิยะดา 
- นายสม)

0 0 0 0 100 % 50,000

09 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
บ้านวังเย็น หมูที่ 2  (จุดฝายน้ําล้นไปป่าช้า
บ้านวังเย็น)

0 0 0 0 100 % 20,000

10.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
บ้านประปุน หมูที่ 7  (จุดบ้านประปุน - นา
นายจันทร)

0 0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 332,209.13 0 0 0 % 0

01.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านสวงษ หมูที่ 4 (จุดจากบ้านแมหนู-สี่
แยกไปบ้านตาทึง(ยางใหญ))

0 0 66,865.84 0 0 % 0
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02.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่ํา บ้านหัวเสือ หมูที่ 13 
(จุดทางไปบ้านวังเย็น (นานายประเสริฐ)) 

0 0 69,256.31 0 0 % 0

03.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านประปุน หมูที่ 7 
(จุดบ้านประปุน - นานายจันทร) 

0 0 47,732.45 0 0 % 0

04.อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
ภายในหมูบ้าน
บ้านสระภูมิ หมูที่ 5

0 0 39,960.68 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 106,662.34 332,209.13 223,815.28 580,000 827,827
รวมงบเงินอุดหนุน 106,662.34 332,209.13 223,815.28 580,000 827,827
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,887,962.34 2,688,409.13 2,945,815.28 4,871,600 827,827

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,832,305.34 3,586,752.63 3,832,695.99 6,259,910 2,347,081
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสาร 37,950 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตวให้กับ
ประชาชน

0 0 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตวให้กับ
ประชาชนในตําบล

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมงานผ้าประดับในงานรัฐ
พิธีตางๆ และเหมาะสม

19,956 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพงานใบตอง 6,390 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้
กับประชาชน

0 29,980 29,885 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้
กับประชาชนในตําบลหัวเสือ

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 64,296 29,980 59,885 70,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 64,296 29,980 59,885 70,000 50,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งหอกระจายขาว บ้านหัวเสือ 
หมูที่ 1

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬามวลชน
ต้านยาเสพติด "ตากะจะเกมส" ประจําปี

0 0 0 25,000 0 % 25,000

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอขุขันธ (ศป.ปส.อ.ขุ
ขันธ)

0 0 22,000 0 0 % 0

อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ
.ศก.)

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

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 27,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 27,000 30,000 30,000
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 64,296 34,980 86,885 200,000 80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 64,296 34,980 86,885 200,000 80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
หัวเสือเกมสประจําปี

199,947 199,651 219,301 220,000 -9.09 % 200,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ระดับอําเภอ จังหวัด

0 3,600 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 199,947 203,251 269,301 270,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,585 99,810 94,270 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,585 99,810 94,270 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 299,532 303,061 363,571 370,000 350,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 
47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส" และการ
แขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 37 (พ
.ศ.2564) "นครลําดวนเกมส" ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 150,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 150,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 299,532 303,061 363,571 520,000 350,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 67,100 70,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแซนโฎนตา 120,000 0 237,900 120,000 0 % 120,000

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลหัวเสือ 0 0 99,920 100,000 0 % 100,000
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตําบล
หัวเสือ

0 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 120,000 0 404,920 290,000 290,000
รวมงบดําเนินงาน 120,000 0 404,920 290,000 290,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 9,600 9,600 0 0 0 % 0

01.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 
ตุลาคม

0 0 0 4,500 -33.33 % 3,000

02.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว วันปิยมหาราช  
23 ตุลาคม

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

03.อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปีใหม
และงานกาชาด

0 0 3,222.22 0 0 % 0
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03.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5 
ธันวาคม

0 0 0 5,000 -20 % 4,000

04.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ 3 
มิถุนายน

0 0 0 4,000 -25 % 3,000

04.อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0 0 9,000 0 0 % 0

05.อุดหนุนโครงการจัดงานงานรัฐพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม

0 0 0 5,500 -27.27 % 4,000

05.อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐ
พิธีเนื่องในโอกาสตางๆ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

0 0 20,000 0 0 % 0
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06.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม”

0 0 0 4,100 -26.83 % 3,000

07.อุดหนุนโครงการการจัดงานเทศกาลปี
ใหมและงานกาชาด ประจําปี

0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมเงินอุดหนุน 9,600 9,600 32,222.22 32,100 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 9,600 9,600 32,222.22 32,100 25,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 129,600 9,600 437,142.22 322,100 315,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 429,132 312,661 800,713.22 842,100 665,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
1(จากบ้านนายลิขิต-บ้านนายนึก)

0 0 0 0 100 % 420,000

02. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
1 (เส้นศาลปู่ตา - บ้านระกา)

0 0 0 0 100 % 77,000

03. กอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 1 (เส้นสมอก
ออก - บ้านระกา)

0 0 0 0 100 % 55,000
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04. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
2 (บ้านวังเย็น-บ้านเปียมตะลวก)

0 0 0 0 100 % 136,000

05. ปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 3 (รอบวัดห้วย
สระภูมิ)

0 0 0 0 100 % 82,000

06. ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 (บ้านห้วย - ถนน ศรีสะเกษ-ขุขันธ)

0 0 0 0 100 % 311,000

07. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
8 (บ้านอรุณพัฒนา - บ้านตาทึง)

0 0 0 0 100 % 175,400

08. กอสร้างถนนดิน หมูที่ 4 (รอบโรงเรียน
สวงษวิทยาคม)

0 0 0 0 100 % 174,000

09. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
5 (บ้านสระภูมิ - บ้านหัวเสือ)

0 0 0 0 100 % 306,000

10. กอสร้างรางระบายน้ําในหมูบ้าน  หมูที่ 
6

0 0 0 0 100 % 175,400

11. กอสร้างทอลอดเหลี่ยม  หมูที่ 6 (หนอง
ประเดาตึก)

0 0 0 0 100 % 178,000

12. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
7 (บ้านประปุน - บ้านศาลา)

0 0 0 0 100 % 132,000

13. กอสร้างรางระบายน้ําในหมูบ้าน  หมูที่ 
8

0 0 0 0 100 % 175,400

14. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
9 (บ้านเปลียว - บ้านหัวเสือ)

0 0 0 0 100 % 132,000
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15. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
10 (โรงเรียนบ้านคลองสุด - บ้านนายสมัย)

0 0 0 0 100 % 108,000

16. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
10 (จากบ้านนายสบาล-บ้านนายจํารัส)

0 0 0 0 100 % 94,000

17. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
11 (จากบ้านตาทึงไปโรงเรียนสวงษพัฒน
ศึกษา)

0 0 0 0 100 % 299,000

18. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
12 (บ้านนายชาตรี - แยกภูมิ)

0 0 0 0 100 % 161,000

19. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
12 (เส้นบ้านนายแก้ว)

0 0 0 0 100 % 136,000

20. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
13 (จากบ้านนายจํารัส -บ้านนายไตรลักษ )

0 0 0 0 100 % 428,000

21. ปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 13 (จากถนน
บ้านวังเย็นไปนาจะตัง)

0 0 0 0 100 % 143,000

22. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
14 (เส้น รพ.สต.หัวเสือ (หลังเกา) - ต้นโพธิ์)

0 0 0 0 100 % 136,000

23. โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารหอ
ประชุมเฉลิม พระชนมพรรษา  80  พรรษา

0 0 0 0 100 % 488,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 4,523,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 4,523,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 4,523,000
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 4,523,000
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร 2,500 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการตู้เย็นข้างบ้าน 9,100 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ

48,975 43,600 39,190 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 60,575 43,600 39,190 60,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 19,360 6,440 400 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 19,360 6,440 400 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 79,935 50,040 39,590 75,000 75,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 79,935 50,040 39,590 75,000 75,000
รวมแผนงานการเกษตร 79,935 50,040 39,590 75,000 75,000
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 161,087 169,020 175,933 206,000 1.46 % 209,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,240 9,000 0 % 9,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,335,800 7,491,500 8,046,500 8,869,200 2 % 9,046,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,471,200 3,583,200 3,822,400 4,368,000 -0.99 % 4,324,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 60,000 62,000 66,000 66,000 0 % 66,000

สํารองจาย 65,000 86,240 0 150,000 100 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน 110,000 120,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ

0 0 130,000 140,000 0 % 140,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

162,960 166,955 166,690 183,750 8.26 % 198,919

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 11,000 0 % 11,000

รวมงบกลาง 11,366,047 11,678,915 12,414,763 14,012,950 14,314,919
รวมงบกลาง 11,366,047 11,678,915 12,414,763 14,012,950 14,314,919

วันที่พิมพ : 5/8/2563  11:46:39 หน้า : 51/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบกลาง 11,366,047 11,678,915 12,414,763 14,012,950 14,314,919
รวมแผนงานงบกลาง 11,366,047 11,678,915 12,414,763 14,012,950 14,314,919

รวมทุกแผนงาน 34,950,693.74 34,784,423.03 37,761,909.68 44,900,000 45,800,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ
อําเภอ ขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 150.00 % 125,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 30,406.58 34,888.94 34,675.94 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 95,570.38 112,733.00 89,615.00 50,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 4,100.00 3,712.00 3,336.00 4,000.00 -12.50 % 3,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 130,076.96 151,333.94 127,626.94 104,000.00 128,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,280.40 1,804.20 1,903.96 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 20.00 0.00 100.00 % 300.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 250.00 600.00 550.00 500.00 20.00 % 600.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 60.00 100.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,800.00 2,500.00 2,800.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 156,275.00 134,178.50 71,988.00 10,000.00 620.00 % 72,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

18,000.00 17,400.00 17,600.00 15,000.00 20.00 % 18,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20.00 80.00 500.00 0.00 % 500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 178,665.40 161,602.70 99,941.96 36,000.00 101,400.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 1,000.00 200.00 3,000.00 -83.33 % 500.00
     ดอกเบี้ย 123,248.13 137,368.74 158,721.58 150,000.00 6.67 % 160,000.00
     รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ 2,590.00 1,600.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 125,838.13 139,968.74 158,921.58 154,000.00 160,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 1,501.80 3,000.00 -50.00 % 1,500.00
     คาขายแบบแปลน 78,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาจําหนายแบบพิมพและคําร้อง 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 770.00 1,980.00 1,480.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 126,170.00 181,240.00 159,700.00 150,000.00 6.67 % 160,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 204,940.00 183,260.00 162,681.80 164,000.00 163,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 171,020.31 264,620.41 249,284.96 260,000.00 -3.85 % 250,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,612,854.79 9,793,025.38 9,414,751.11 9,200,000.00 3.26 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,489,355.20 2,657,193.10 2,479,118.37 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,770.32 33,336.23 37,430.13 30,000.00 26.67 % 38,000.00
     ภาษีสุรา 1,427,020.22 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,438,950.83 5,492,838.53 5,960,739.37 5,000,000.00 20.00 % 6,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 1,020.00 2,060.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 62,459.45 43,892.31 48,190.96 40,000.00 22.50 % 49,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 44,454.81 42,867.14 52,550.42 40,000.00 32.50 % 53,000.00

วันที่พิมพ : 3/8/2563  12:09:27 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

799,459.00 1,192,352.00 950,088.00 845,000.00 12.43 % 950,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,085,364.93 19,522,185.10 19,192,153.32 17,917,000.00 19,340,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

22,980,695.00 23,874,975.00 25,264,321.00 26,522,000.00 -2.32 % 25,906,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,980,695.00 23,874,975.00 25,264,321.00 26,522,000.00 25,906,600.00
รวมทุกหมวด 39,705,580.42 44,033,325.48 45,005,646.60 44,900,000.00 45,800,000.00

วันที่พิมพ : 3/8/2563  12:09:27 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ

อ.ขุขันธ  จ.ศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 128,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 125,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ได้สูงกวาประมาณการของปที่ผานมา ตามฐานข้อมูลที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

ภาษีป้าย จํานวน 3,500 บาท

     ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ได้ต่ํากวาประมาณการปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 101,400 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้สูงขึ้นกวาประมาณการปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 300 บาท

     ประมาณการไว้  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บได้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 600 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ได้สูงกวาประมาณการปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ได้ใกล้เคียงกัน

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 72,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บได้มากกวาประมาณการปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

     ประมาณการไว้เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บได้

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 18,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บได้สูงกวาประมาณปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกัน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 160,500 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 500 บาท

     ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา  เนื่องจากคาด
วาจะสามารถจัดเก็บได้ต่ํากวาประมาณการปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 160,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ได้สูงกวาประมาณการของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 163,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,500 บาท

     ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ได้ต่ํากวาประมาณการปที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,500 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ได้สูงกวาประมาณการปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 160,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ได้สูงกวาประมาณการปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,340,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 250,000 บาท

     ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรลดน้อยลง
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

    ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้น  

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท

     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรใกล้เคียงกัน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 38,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มมากขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท

    ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มมากขึ้น 

คาภาคหลวงแร จํานวน 49,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มมากขึ้น 

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 53,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาประมาณการปที่ผานมา  เนื่องจากคาด
วาจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 950,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มมากขึ้น 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 3/8/2563  12:26:46 หน้า : 3/8



หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,906,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 25,906,600 บาท
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    ประมาณการไว้ใกล้เคียงยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  
    (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา       จํานวน  4,067,535.00 บาท
    (2) เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกัน 
รายได้ให้แกผู้สูงอายุ                 จํานวน 9,046,200.00 บาท 
          ประมาณการตามฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2564
    (3) เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 
ให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ      จํานวน 4,324,800.00 บาท
          ประมาณการตามฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตาม
ประกาศ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปงบประมาณ พ.ศ
.2564 
    (4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส 
                                        จํานวน      66,000.00 บาท
          ประมาณการตามฐานข้อมูลจํานวนผู้ป่วยเอดสตาม
ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
    (5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                        จํานวน  3,472,960.00 บาท
        1) เงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู 
                                        จํานวน  2,439,400.00  บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, 
ครู อันดับ คศ.1,คศ.2 จํานวน 12 เดือน 
        2) เงินวิทยฐานะชํานาญการ  
                                        จํานวน  210,000.00 บาท
       ประมาณการตามจํานวนครูที่ผานการประเมินผลงาน
จัดสรรอัตราคนละ 3,500 บาทตอเดือน    
        3) คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  631,200.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลอัตราคาตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน 12 เดือน 
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        4) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  
                                         จํานวน   96,000.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลอัตราเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว
สําหรับพนักงานจ้าง จัดสรรอัตราคนละ 2,000 บาทตอเดือน
        5) เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
                                         จํานวน  36,360.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลอัตราคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
รวมกับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จัดสรรในสวน 5%  
        6) คาสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู ผดด.,ครู คศ.1,คศ.2 
                                          จํานวน  60,000.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลคาการศึกษาบุตรของข้า
ราชการครู 
ผดด.,ครู อันดับ ค.ศ.1,คศ.2 
    (6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของ ศพด.
(รายหัว)                                จํานวน 176,800.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5ป) ในอัตราคนละ 1,700 บาทตอป 
    (7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)          จํานวน 73,450.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) ได้แก 
          - คาหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาทตอป 
          - คาอุปกรณการเรียนอัตราคนละ 200 บาทตอป 
          - คาเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 300 บาทตอป 
          - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรียนอัตราคนละ 430 บาทตอ
ป
    (8) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
                                          จํานวน 1,283,855.00 บาท 
          1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หัวเสือ 
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                                          จํานวน    199,285.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563
จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาทตอวัน 
          2) โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตําบลหัวเสือ 
                                           จํานวน 1,084,570.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563
จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาทตอวัน 
    (9) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
                                           จํานวน 2,773,600.00 บาท
          1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หัวเสือ 
                                           จํานวน    509,600.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563
จํานวน 245 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคนตอวัน 
          2) โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตําบลหัวเสือ 
                                           จํานวน  2,264,000.00 บาท
        ประมาณการตามฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563
จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคนตอวัน 
     (10) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข         จํานวน    280,000.00 บาท
        ประมาณการโดยใช้จํานวนหมูบ้านเปนเกณฑจัดสรร
หมูบ้านละ 20,000 บาท
     (11) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
                                         จํานวน   34,500.00 บาท
        ประมาณการโดยใช้จํานวนประชากรสุนัข/แมวเปนเกณฑ
จัดสรรเปนคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดตัวละ 30 บาท
     (12) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
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ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติย
ราชนารี                              จํานวน         6,900.00 บาท
        ประมาณการโดยใช้จํานวนประชากรสุนัข/แมวเปนเกณฑ
จัดสรรเปนคาสํารวจตัวละ 6 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ

อําเภอ ขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,668,840 บาท

งบบุคลากร รวม 7,125,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,889,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 20,400  บาท  ตั้งจายไว้  12  เดือน 
และคาตอบแทนรายเดือน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ  11,200  บาท/เดือน  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจาย
ไว้ 12  เดือน  เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลดังนี้
     1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ  1,750  บาท  ตั้งจายไว้จํานวน 12  เดือน 
     2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 880  บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา  ตั้งจาย
ไว้จํานวน  12  เดือน 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557 
    

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล , รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
     1) คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตรา
เดือนละ  1,750  บาท/เดือน  ตั้งจายไว้จํานวน  12  เดือน
     2) คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
อัตราเดือนละ  880  บาท/เดือน  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เดือนละ  7,200 บาท/เดือน  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายไว้
จํานวน  12 เดือน
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,204,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  , รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล , สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  แยกตามรายละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา  อัตราเดือนละ  11,220  บาท ตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน
     (2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1 อัตรา อัตราเดือนละ  9,180 บาท ตั้งจายไว้
จํานวน  12 เดือน
     (3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  26 อัตรา  อัตราเดือนละ  7,200 บาท ตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน
     (4) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  7,200 บาท ตั้งจายไว้
จํานวน  12 เดือน
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,236,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,625,100 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล   จํานวน  8  อัตรา  ได้แก ปลัด อบต.  1 อัตรา ,  หัว
หน้าสํานักปลัด 1 อัตรา , นิติกร 1 อัตรา , นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 1 อัตรา , นักพัฒนาชุมชน  1  อัตรา , นักทรัพยากร
บุคคล 1 อัตรา , เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 อัตรา  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลังสามปี โดยคํานวณตั้งจายไว้  12 เดือน
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ที่จายควบกับเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง นัก
บริหารท้องถิ่นระดับกลาง , เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ,  เงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ กพ.รับรอง , เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ
.ส.ร.) ,  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนง นิติกร (พ
.ต.ก.) ฯลฯ ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด ตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

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

วันที่พิมพ : 21/8/2563  16:40:12 หน้า : 5/124



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,273,680 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงาน ดังนี้
     1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ประกอบ
ด้วย ตําแหนง ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา , ผช
.เจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน  1 อัตรา และผช.เจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน  2 อัตรา 
     2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ประกอบ
ด้วย  ตําแหนง ยาม จํานวน 1 อัตรา , นักการภารโรง จํานวน 1
 อัตรา , พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา และคนงานทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา  
     ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี  คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 103,440 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ที่จายควบกับเงินเดือนให้แก
พนักงานจ้าง  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ จํานวน
อัตรากําลัง ตามแผนอัตรากําลังสามปี  คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,509,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 522,300 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้าง ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  แกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฏ
หมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จายดังกลาว
สามารถ ถัวจายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว้ สําหรับคาตอบแทนผู้ปฏิบัติรายการอันเป็นประโยชนแก อปท.
4. เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 3811 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562

คาเชาบ้าน จํานวน 297,600 บาท
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     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,700 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
     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 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,430,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตทาง
ราชการ , ครุภัณฑ(ครุภัณฑกอสร้าง ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย ครุภัณฑโรงงาน)  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยาง
อื่น  เว้นอาคารสํานักงานหรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคาร
ประกอบอื่นที่ใช้ประโยชนตอเนื่องและบ้านพักข้าราชการ  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน คากําจัด
สิ่งปฏิกูล 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
     

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแล
เว็บไซตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 187,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ จํานวน 2
 ราย เพื่อทําหน้าที่ประจํารถน้ําเอนกประสงค ขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวเสือ  ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองและเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
    1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล  เพื่อจาย
เป็นคาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
     2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  เพื่อจายเป็นคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  การ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นด้วยกัน หรือกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ตลอดจนคาลง
ทะเบียนตางๆ  ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

วันที่พิมพ : 21/8/2563  16:40:12 หน้า : 12/124



โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 610,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และกรณี
อื่นๆ)   อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ
การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาตอบแทน คาวัสดุ เครื่องเขียน  คา
อุปกรณ  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
ยานพาหนะ คาป้ายโครงการ 
คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0818.2/
ว 4289  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม  2563  เรื่อง การเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หน้า 24  ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงานสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
สวนท้องถิ่น  ขององคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ  โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม , คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ   คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  ถือปฏิบติตามระเบียบที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 181  ลําดับที่ 20
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โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ผู้
บริหาร,สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติงานของ ผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต
. , พนักงานสวนตําบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและอุปกรณ คาใบประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณหรือของที่ระลึกในการเข้า
ศึกษาดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557     
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 177  ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง 
ขาตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่, มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาด
เล็ก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทปพีวีซี  แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน  กระดาษ
ไข  แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ  ของใช้ในการ
บรรจุหีบหือ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทราบซิตเตอร และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถ้วย  สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
       1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซม บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภย
 คาติดตั้ง เป็นต้น  อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระเงา โองนํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนม
ปง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อมหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตางๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชนตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปาทอตางๆ ทอน้ําบาดาลฯ
ลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต
เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรกรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ  ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาช ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซี
ดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ป้ายไวนิลตางๆ ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาวัสดุ คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive)
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เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดน ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมน
บอรด (Main Board) , เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , 
พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) , เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน
Ethernet Card,Lan Card . Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ  เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) , แบบฮารดดิสต (Hard Disk) , แบบซีดี
รอม (CD-ROM) , แบบออพติคอล (OPtical) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000
 บาท เครื่องกระจายสัญญาณ เป็นต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 262,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
หัวเสือและสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวเสือ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน 
คาภาษี เป็นต้น ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใช้สอย และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ของสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลหัวเสือ  และสถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวเสือ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกันเชน 
คาภาษี เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 28,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ 
ที่ใช้ในการติดตอราชการ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงสาย 
คาภาษี ฯลฯ เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ
ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 6,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบและคาใช้บริการระบบอิน
เทอรเน็ต (Internet) คาเชาใช้เครือขาย และคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 13,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน
กระจก จํานวน  2  ใบๆ ละ  5,500  บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     1) ตู้ผลิตจากเหล็กแผน
     2) ประตูกระจก  2  บานเลื่อน มือจับฝง
     3) ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 3 แผน แบงเป็น 4 ชั้น
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หน้า 28  ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 21/8/2563  16:40:12 หน้า : 25/124



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้น
ฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563  ดังนี้
     1) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
     2) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา  18
 หน้าตอนาที (ppm)
     3) มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
     4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     5) มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
     6) สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
     - จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หน้า 28 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และศูนย
ประสานราชการสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและศูนย
ประสานราชการสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  โดยอุดหนุนให้องคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร  จํานวน  20,000  บาท เพื่อดําเนินการตางๆ ในศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น และศูนยประสานราชการสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
     3) ประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบังานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 176
 ลําดับที่ 4
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 48,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการประชุม
ประชาคม คาวัสดุ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 176 ลําดับที่ 1
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งบรายจ่ายอื่น รวม 28,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 28,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ จํานวน 28,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างองคกรหรือสถาบันการศึกษาที่
เป็นกลางระดับอุดมศึกษา  เพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1  มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้
บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
     1) หนังสือสํานักบริหารงานการคลังท้องถิ่น (สน.คท) ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 178  ลําดับที่ 9
   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,648,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,065,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,065,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,692,600 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  5  อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง  1
 อัตรา , นักวิชาการคลัง  1 อัตรา , นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา , 
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1
  อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวย
การกองคลัง เดือนละ 3,500  บาท  จํานวน  1 อัตรา ตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 299,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2 อัตรา  ประกอบ
ด้วย ตําแหนง ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1
 อัตรา และ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบ
แผนอัตรากําลังสามปี  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน  12  เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,600 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ที่จายควบกับเงินเดือนให้แก
พนักงานจ้าง  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ จํานวน
อัตรากําลัง ตามแผนอัตรากําลังสามปี  คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 108,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้าง ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555 
3. เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  แกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฏ
หมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จายดังกลาว
สามารถ ถัวจายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว้ สําหรับคาตอบแทนผู้ปฏิบัติรายการอันเป็นประโยชนแก อปท.
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือ
โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดเป็น
กะ  และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมาย
ความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฏหมายวาด้วยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลด้วย  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 162,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
     2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ตลอดจนคาลง
ทะเบียนตางๆ  ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ   ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 177  ลําดับที่ 7

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาจ้าง
เหมาสแกนภาพระวางแผนที่พร้อมคัดลอกข้อมูลที่ดิน คาจ้างเหมา
บุคคลออกทํางานภาคสนามในการจัดทําแผนที่แมบท  คาคัด
ลอก ทด.1 , ทด.13 , รว.9  คาวัสดุอื่นๆ  ตามโครงการ เชน คา
เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ  คาจ้างเหมาลูกจ้างรายวันบันทึก
ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 177  ลําดับที่ 6
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ , มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาด
เล็ก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทปพีวีซี  แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข   กระดาษ
ไข  ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน  กระดาษ
ไข  แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ  ของใช้ในการ
บรรจุหีบหือ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาวัสดุ คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive)
เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดน ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมน
บอรด (Main Board) , เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , 
พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) , เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน
Ethernet Card,Lan Card . Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ  เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) , แบบฮารดดิสต (Hard Disk) , แบบซีดี
รอม (CD-ROM) , แบบออพติคอล (OPtical) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000
 บาท เครื่องกระจายสัญญาณ เป็นต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 38,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
       2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ
       3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวาขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ชนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
     - จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หน้า 28  ลําดับที่ 3

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท
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     เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ  4,300  บาท รวมเป็นเงิน  8,600  บาท  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563  ดังนี้
     - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที
     - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาดA4 ไม
น้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
     - มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     - จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หน้า 29  ลําดับที่ 5
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

    เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้น
ฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563  ดังนี้
     1) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
     2) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา  18
 หน้าตอนาที (ppm)
     3) มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
     4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     5) มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
     6) สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
     - จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หน้า 29 ลําดับที่ 4
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA   จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500  บาท รวมเป็นเงิน 5,000
  บาท   โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
  ดังนี้
     1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
     2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
     - จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หน้า 29 ลําดับที่ 6
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม  
โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาเบี้ยงเลี้ยงเดิน
ทางไปราชการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัคราป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
     5) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 174  ลําดับที่ 1  
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โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ คายานพาหนะ  คาเบี้ย
งเลี้ยงเดินทางไปราชการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัคราป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
     5) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 174  ลําดับที่ 2  
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โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย
(ภัยธรรมชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและประชา
สัมพันธเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)  โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ตามกฏหมายและระเบียบดังนี้  ถือปฏิบติตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้า 174  ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,252,850 บาท

งบบุคลากร รวม 857,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 857,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 649,950 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ได้แก  ผู้อํานวยการกอง
การศึกษาฯ  1 อัตรา  และนักวิชาการศึกษา  1 อัตรา ตามกรอบ
แผนอัตรากําลังสามปี โดยคํานวณตั้งจายไว้  12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,600 บาท

      เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงาน ดังนี้  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตําแหนง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา  
     ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี  คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,900 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ที่จายควบกับเงินเดือนให้แก
พนักงานจ้าง  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ จํานวน
อัตรากําลัง ตามแผนอัตรากําลังสามปี  คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 395,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 223,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 145,400 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้าง ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555 
3. เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  แกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฏ
หมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จายดังกลาว
สามารถ ถัวจายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว้ สําหรับคาตอบแทนผู้ปฏิบัติรายการอันเป็นประโยชนแก อปท.
    

วันที่พิมพ : 21/8/2563  16:40:12 หน้า : 47/124



คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพมเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
     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 ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พาน
พุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้สด พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2553  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ตลอดจนคาลง
ทะเบียนตางๆ  ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 67,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตงๆ  มู
ลี่ , มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาด
เล็ก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทปพีวีซี  แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข   กระดาษ
ไข  ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน  กระดาษ
ไข  แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ  ของใช้ในการ
บรรจุหีบหือ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร , วีดีโอเทป แผนซี
ดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ป้ายไวนิลตางๆ ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาวัสดุ คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive)
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เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดน ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมน
บอรด (Main Board) , เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , 
พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) , เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน
Ethernet Card,Lan Card . Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ  เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) , แบบฮารดดิสต (Hard Disk) , แบบซีดี
รอม (CD-ROM) , แบบออพติคอล (OPtical) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000
 บาท เครื่องกระจายสัญญาณ เป็นต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,037,010 บาท
งบบุคลากร รวม 4,484,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,484,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,439,400 บาท
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     เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานครูสวนตําบล  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ จํานวน 8 อัตรา  ได้แก ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก ,ครู คศ.1
 , คศ.2  จํานวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี  โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก พนักงานครูสวน
ตําบล  ตําแหนง ครู คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,722,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจ้าง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวน
ตําบลหัวเสือ  ดังนี้
     1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 7 อัตรา ประกอบด้วย 
ผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา ,ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 4 อัตรา , ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
     2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 5 อัตรา
     จํานวนอัตราพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังสามปี  คํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 113,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ที่จายควบกับคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  เชน เงินพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ จํานวนอัตราตาม
แผนอัตรากําลังสามปี  คํานวนตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  
     ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,288,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
     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 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 839,850 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการวันเด็กแหงชาติ  โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาถ้วยรางวัล หรือ
ของรางวัล เงินรางวัล คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 183 ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาเพื่อดําเนินการ
เบิกหักผลักสงให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 250,250 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6  แหง  
ตามรายการดังนี้
     1) สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตามจํานวนเด็ก
เล็ก อายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  ตามข้อมูล
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  สําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ  จํานวน  6
 แหง  ตั้งไว้  176,800 บาท
     2) สนับสนุนคาหนังสือเรียน  ตามจํานวนเด็กเล็ก อายุ 3 - 5
 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6 แหง ตั้งไว้ 13,000 บาท
     3) สนับสนุนคาอุปกรณการเรียน  ตามจํานวนเด็ก
เล็ก อายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตามข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6 แหง ตั้ง
ไว้ 13,000 บาท
     4) สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน  ตามจํานวนเด็ก
เล็ก อายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี  ตามข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6 แหง ตั้ง
ไว้ 19,500 บาท
     5) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามจํานวนเด็กเล็ก อายุ 3 - 5
 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี  ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหัวเสือ จํานวน 6 แหง ตั้งไว้ 27,950 บาท
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 183 ลําดับที่ 2 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหัว
เสือ

จํานวน 509,600 บาท
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     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถานศึกษา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหัวเสือ  ตามจํานวนเด็ก
เล็ก อายุ 2 - 5 ปี อัตรามื้อละ 20 บาทตอคนตอวัน  จํานวน 245
 วัน  ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  สําหรับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ  จํานวน 6 แหง ถือปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)     
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 184  ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 1,358,760 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,358,760 บาท

     1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ ตามข้อมูลจํานวน
เด็กเล็ก อายุ 2 - 5 ปี ข้อมูลจํานวนเด็ก  ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563  อัตราตามราคากลางจากประกาศคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑนมกําหนด จํานวน 260 วัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ จํานวน 6  แหง ตั้งไว้  210,912 บาท 
     2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียน
ของโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หัวเสือ   ตามจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  ข้อมูล
จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  อัตราตามราคา
กลางจากประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม
กําหนด จํานวน 260 วัน สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ จํานวน 4  แหง ตั้งไว้  1,147,848  บาท   
     ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หน้า 26  ลําดับที่ 1    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ที่อยูใน
ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาภาษี เป็นต้น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใช้สอย และคาสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน รวม 2,264,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,264,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ จํานวน 608,000 บาท

     เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านหัว
เสือ  ตามจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -  ป.6 อัตรามื้อละ 20
 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หน้า 21  ลําดับที่ 1
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02.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ จํานวน 544,000 บาท

     เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยสระ
ภูมิ  ตามจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -  ป.6  อัตรามื้อละ 20
 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หน้า 4  ลําดับที่ 1

03.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสวงษพัฒนศึกษา จํานวน 636,000 บาท

     เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวงษพัฒน
ศึกษา  ตามจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -  ป.6  อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2563 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หน้า 4  ลําดับที่ 2
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04.อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชา
อุทิศ)

จํานวน 476,000 บาท

     เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง
สุด (ประชาอุทิศ)  ตามจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -  ป.6
  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน ตามข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หน้า 4  ลําดับที่ 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,010,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกีบ คาวัสดุทางการ
แพทยและอุปกรณ  คาวัคซีน คาเครื่องหมายประจําตัวสัตว ใบ
รับรองการฉีดวัคซีน  คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (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) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535  และ
กฏกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
     5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0891.3/ว 1203 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง การดําเนิน
งานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
     6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 788 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง ภารกิจ และ
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 165 ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตําบลหัวเสือ จํานวน 85,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตําบลหัวเสือ  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาวัสดุ
และอุปกรณ คาทรายอะเบท คาน้ํายาพนหมอกควันกําจัดลูกน้ํา
และยุงลาย  คาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันผสมน้ํายาพนหมอก
ควัน  คาจ้างเหมาแรงงานพนหมอกควัน คาป้ายโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 164  ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ

จํานวน 600,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวเสือ  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
งานการแพทยฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) อยูเวรปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น คาวัสดุและอุปกรณ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33
 วรรคสอง  การบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับ
ท้องถิ่น
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หน้า 20  ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดครื่องมือผาตัดที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟง(Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ คีมถอนฟน เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล  ฟิลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง  จุกตางๆ สัตว
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอด
เอกซเรย ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนตามโครงการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขทุกหมูบ้าน

จํานวน 280,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนตามโครงการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู
บ้าน ทุกหมูบ้าน ในเขตพื้นที่ตําบลหัวเสือ หมูบ้านละ 20,000
 บาท  จํานวน  14  หมบ้าน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 165  ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ : 21/8/2563  16:40:12 หน้า : 66/124



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

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

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ถือปฏิบติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2553
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้า 166  ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,519,254 บาท

งบบุคลากร รวม 1,109,654 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,109,654 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 621,054 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก  ผู้อํานวยการกองชาง 1
 อัตรา , นายชางโยธา 1 อัตรา และเจ้าพนักงานการประปา  1
 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี โดยคํานวณตั้งจายไว้  12
 เดือน
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง (ผู้อํานวย
การกองชาง)เดือนละ 3,500  บาท จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 389,100 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงาน ดังนี้
     1) พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 3 อัตราประกอบ
ด้วย ตําแหนง ผช.นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา และ ผช.เจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน  1 อัตรา 
     2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ประกอบ
ด้วย ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
    ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปีคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,500 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ที่จายควบกับเงินเดือนให้แก
พนักงานจ้าง  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่นๆ จํานวน
อัตรากําลัง ตามแผนอัตรากําลังสามปี  คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 387,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้าง ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ 
คาตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555 
3. เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  แกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฏ
หมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จายดังกลาว
สามารถ ถัวจายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว้ สําหรับคาตอบแทนผู้ปฏิบัติรายการอันเป็นประโยชนแก อปท.
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คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
     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 ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 178,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัด
ที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการรังวัด
เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยว
กับหนังสือรับรองการทําประโยชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ
หนังสือ
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณ
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 93,600 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ จํานวน 1
 ราย เพื่อทําหน้าที่งานจ้างเหมาบริการภายในกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลหัวเสือ   ตั้งจายไว้จํานวน  12  เดือน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ตลอดจนคาลง
ทะเบียนตางๆ  ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 159,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง 
ขาตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตงๆ  มู
ลี่ , มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาด
เล็ก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทปพีวีซี  แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข   กระดาษ
ไข  ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน  กระดาษ
ไข  แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ  ของใช้ในการ
บรรจุหีบหือ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 84,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทราบซิตเตอร และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถ้วย  สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
       1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชนไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปาทอตางๆ  ทอน้ํา
บาดาลฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาวัสดุ คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive)
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เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดน ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมน
บอรด (Main Board) , เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , 
พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) , เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน
Ethernet Card,Lan Card . Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ  เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) , แบบฮารดดิสต (Hard Disk) , แบบซีดี
รอม (CD-ROM) , แบบออพติคอล (OPtical) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000
 บาท เครื่องกระจายสัญญาณ เป็นต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํารวจ ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท สาย
วัดระยะทาง ตลับเมตร ล้อวัดระยะทาง เครื่องชั่ง ตวง วัด ฯลฯ
    ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
       1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความ
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เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz  และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
       2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  1.8 GHz  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา  1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel  และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไม
น้อยกวา 3 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือVGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครื่อขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 22 ลําดับที่ 1

งานไฟฟ้าถนน รวม 827,827 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 827,827 บาท

เงินอุดหนุน รวม 827,827 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านวังเย็น  หมูที่ 2 จํานวน 58,511 บาท
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     เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านวังเย็น หมูที่ 2  (ตามประมาณการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอขุขันธกําหนด)
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดัง
นี้     
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 68(2
) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 149  ลําดับที่ 254
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02 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านห้วย  หมูที่ 3 จํานวน 214,459 บาท

    เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านห้วย หมูที่ 3  (ตามประมาณการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอขุขันธกําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68(2)
ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2562  เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงการ
รับเงินอุดหนุนสําหรับรัฐวิสาหกิจ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 149  ลําดับที่ 255  
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03 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านบก  หมูที่ 6 จํานวน 65,791 บาท

     เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านบก หมูที่ 6  (ตามประมาณการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอขุขันธกําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68(2)
ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 150  ลําดับที่ 258  
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04 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านเปลียว  หมูที่ 9 จํานวน 77,606 บาท

     เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านเปลียว หมูที่ 9  (ตามประมาณการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอขุขันธกําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68(2
) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 151  ลําดับที่ 261
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05 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านคลองสุด  หมูที่ 10 จํานวน 172,389 บาท

     เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านคลองสุด หมูที่ 10  (ตามประมาณการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธกําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68(2
) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 151  ลําดับที่ 262
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06 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านตาทึง  หมูที่ 11 จํานวน 69,071 บาท

     เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบ้านตาทึง หมูที่ 11  (ตามประมาณการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธกําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68(2
) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 151  ลําดับที่ 263
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07 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านหัวเสือ หมูที่ 1  (จุด
สวนอาจารยนิตยาไปสวน    ส.อบต.จันทร)

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านหัวเสือ หมูที่ 1 จุดสวนอาจารยนิ
ตยา ไปสวน ส.อบต.จันทร  (ตามประมาณการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอขุขันธกําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68(2
) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 138  ลําดับที่ 208
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08 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านหัวเสือ หมูที่ 1  (จุด
นานางวิยะดา - บ้านนายสม)

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านหัวเสือ หมูที่ 1 จุดนานางวิยะดา - บ้าน
นายสม)  (ตามประมาณการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ
กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา 68(2
) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 138  ลําดับที่ 210
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09 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านวังเย็น หมูที่ 2  (จุด
ฝายน้ําล้นไปป่าช้าบ้านวังเย็น)

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านวังเย็น  หมูที่ 2 จุดฝายน้ําล้นไปป่าช้า
บ้านวังเย็น (ตามประมาณการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ
กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 68(2) ให้
มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 138  ลําดับที่ 211 
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10.อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านประปุน หมูที่ 7  (จุด
บ้านประปุน - นานายจันทร)

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้ายประปุน หมูที่ 7 จุดบ้านประปุน - นา
นายจันทร  (ตามประมาณการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ
กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68(2
) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 143  ลําดับที่ 228
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตวให้กับประชาชนในตําบล จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว
ให้กับประชาชนในตําบล  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม คาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 162  ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตําบลหัว
เสือ

จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตําบลหัวเสือ โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม คาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋า หรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 162  ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬามวลชนต้านยาเสพติด "ตากะจะ
เกมส" ประจําปี

จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอ
ขุขันธ  ตามโครงการจัดการแขงขันมวลชนต้านยาเสพติด "ตากะ
จะเกมส" ประจําปี 2564 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     2) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) การสง
เสริมกีฬา
     3) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
.2550
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
หน้า 173 ลําดับที่ 3
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อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.)

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
     2) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) การสง
เสริมกีฬา
     3) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
.2550
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
หน้า 173 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดหัวเสือเกมสประจําปี จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติดหัวเสือเกมสประจําปี  โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิด  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายระชา
สัมพันธ คาใช้จยในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ  คาถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล คาอุปกรณการแขงขัน คา
อุปกรณการกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     2) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) การสง
เสริมกีฬา
     3) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
.2550
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 169 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันระดับอําเภอ จังหวัด จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันระดับอําเภอ จังหวัด โดยจายเป็นคาใช้จายสําหรับ
ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา  คาอุปกรณ
กีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า คาอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา คาตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     2) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) การสง
เสริมกีฬา
     3) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พ.ศ.2550
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 หมวด 3 การสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬา
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 169 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบ
ตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชรบอล ตาขายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีแซนโฎนตา จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการประเพณี
แซนโฎนตา  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตง  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบแดัง
นี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67(5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 191 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 21/8/2563  16:40:14 หน้า : 98/124



โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลหัวเสือ จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟตําบลหัวเสือ  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คาถ้วยรางวัลหรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทาง
ศษสนา คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบแดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67(5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 191 ลําดับที่ 3
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตําบลหัวเสือ จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการประเพณีลอยกระทง
ตําบลหัวเสือ  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คาถ้วยรางวัลหรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทาง
ศษสนา คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบแดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67(5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 192 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13
 ตุลาคม 2563 ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 192 ลําดับที่ 5
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02.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลัายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว วันปิยมหาราช 23
 ตุลาคม 2563 ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 192 ลําดับที่ 6

03.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรณา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563 ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 193 ลําดับที่ 7
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04.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ 3 
มิถุนายน

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี วันที่ 3
 มิถุนายน 2564 ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 193 ลําดับที่ 8
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05.อุดหนุนโครงการจัดงานงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 วัน
ที่ 28 กรกฎาคม

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษ พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาล
ที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 194 ลําดับที่ 9
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06.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม”

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง "เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12
 สิงหาคม 2564" ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 195 ลําดับที่ 10

07.อุดหนุนโครงการการจัดงานเทศกาลปีใหมและงานกาชาด ประจํา
ปี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  ใน
การดําเนินการตามโครงการอุดหนุนโครงการการจัดงานเทศกาล
ปีใหมและงานกาชาด ประจําปี 2564 ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 195 ลําดับที่ 11
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,523,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,523,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,523,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1(จากบ้านนายลิขิต-บ้าน
นายนึก)

จํานวน 420,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 (จากบ้านนาย
ลิขิต - บ้านนายนึก) ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 154.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 770.00
 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร(ตามแบบ อบต.หัว
เสือ กําหนด)
     - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข
ครั้งที่ 1/2563  หน้า 78  ลําดับที่  1

02. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 (เส้นศาลปู่ตา - บ้าน
ระกา)

จํานวน 77,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 (เส้นศาลปู่
ตา - บ้านระกา)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  140.00 ตารางเมตร ไหล
ทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
      - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67(1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 3  ลําดับที่  8
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03. กอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 1 (เส้นสมอกออก - บ้านระกา) จํานวน 55,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนลูกรัง หมูที่ 1 (เส้นสมอก
ออก - บ้านระกา)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  2,640.00
 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
      - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67(1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 6
  ลําดับที่  1

04. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 (บ้านวังเย็น-บ้านเปีย
มตะลวก)

จํานวน 136,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 2 (บ้านวังเย็น - บ้าน
เปียมตาลวก) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 250.00 ตารางเมตร ไหล
ทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2563  หน้า 7  ลําดับที่  22

05. ปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 3 (รอบวัดห้วยสระภูมิ) จํานวน 82,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 3 (รอบวัดห้วยสระ
ภูมิ)  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 258.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  903.00 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบ
ต.หัวเสือ กําหนด)
      - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67(1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 7  ลําดับที่  2
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06. ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 (บ้านห้วย - ถนน 
ศรีสะเกษ-ขุขันธ)

จํานวน 311,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 3 (บ้าน
ห้วย - ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ)  กว้าง 0.50 เมตร จุดที่ 1
 ยาว 972.00 เมตร , จุดที่ 2 ยาว 72.00 เมตร  (ระยะทาง
รวม 1,044.00 เมตร) หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา 522.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
     - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67(1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข
ครั้งที่ 1/2563  หน้า 89  ลําดับที่  7

07. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 (บ้านอรุณพัฒนา - 
บ้านตาทึง)

จํานวน 175,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 (บ้านอรุณ
พัฒนา - บ้านตาทึง) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 64.50
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 322.50 ตาราง
เมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หน้า 14  ลําดับที่  9

08. กอสร้างถนนดิน หมูที่ 4 (รอบโรงเรียนสวงษวิทยาคม) จํานวน 174,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดิน หมูที่ 4 (รอบโรงเรียนสวงษ
วิทยาคม)  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 625.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,875.00 ตารางเมตร 
 (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
      - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67(1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 9  ลําดับที่  4
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09. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 (บ้านสระภูมิ - บ้านหัว
เสือ)

จํานวน 306,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 (บ้านสระภูมิ - บ้าน
หัวเสือ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 140.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 560.00 ตารางเมตร ไมมี
ไหลทาง (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  แก้ไข
ครั้งที่ 1/2563 หน้า 88  ลําดับที่ 6

10. กอสร้างรางระบายน้ําในหมูบ้าน  หมูที่ 6 จํานวน 175,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําในหมูบ้าน  หมูที่ 6 (สี่
แยกกลางหมูบ้าน-ยุ้งข้าวพอสมจิต)  ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ยาว 142.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.หัว
เสือ กําหนด)
      - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67(1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 10  ลําดับที่  5

11. กอสร้างทอลอดเหลี่ยม  หมูที่ 6 (หนองประเดาตึก) จํานวน 178,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างทอลอดเหลี่ยม หมูที่ 6 (หนองประเดา
ตึก) ขนาดกว้าง 1.8 x 1.8 เมตร  ยาว 5.00 เมตร จํานวน 1
 ชอง มุม 45 องศา (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  จัด
ให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2563  หน้า 20  ลําดับที่  77
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12. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 (บ้านประปุน - บ้าน
ศาลา)

จํานวน 132,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 (บ้านประปุน
 - บ้านศาลา) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 240.00 ตารางเมตร ไหล
ทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 12  ลําดับที่ 7

13. กอสร้างรางระบายน้ําในหมูบ้าน  หมูที่ 8 จํานวน 175,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําในหมูบ้าน  หมูที่ 8 (จุด
จากบ้านแมปูก - บ้านครูต้น)  ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ยาว 142.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.หัว
เสือ กําหนด)
      - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67(1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 13  ลําดับที่  8

14. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 (บ้านเปลียว - บ้านหัว
เสือ)

จํานวน 132,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 (บ้านเปลียว-บ้าน
หัวเสือ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  6ุ0.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 240.00 ตารางเมตร ไหล
ทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  จัด
ให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2563  หน้า 29  ลําดับที่  115
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15. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 (โรงเรียนบ้านคลอง
สุด - บ้านนายสมัย)

จํานวน 108,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 (โรงเรียนบ้าน
คลองสุด - บ้านนายสมัย) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 40.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 200.00 ตาราง
เมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2563  หน้า 31  ลําดับที่  122

16. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 (จากบ้านนาย
สบาล-บ้านนายจํารัส)

จํานวน 94,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 (จากบ้านนาย
สบาล - บ้านนายจํารัส) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 40.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 160.00 ตาราง
เมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2563  หน้า 32  ลําดับที่  127

17. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 (จากบ้านตาทึงไปโรง
เรียนสวงษพัฒนศึกษา)

จํานวน 299,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 (จากบ้านตาทึง
ไปโรงเรียนสวงษพัฒนศึกษา) ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา 550.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร (ตาม
แบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2563  หน้า 94  ลําดับที่  12
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18. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 (บ้านนายชาตรี - 
แยกภูมิ)

จํานวน 161,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 12 (บ้านนาย
ชาตรี - แยกภูมิ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 73.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 292.00 ตารางเมตร ไหล
ทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2563  หน้า 41  ลําดับที่  162

19. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 (เส้นบ้านนายแก้ว) จํานวน 136,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 12 (เส้นบ้านนาย
แก้ว) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 250.00 ตารางเมตร ไหลทางข้าง
ละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 15  ลําดับที่ 10

20. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 (จากบ้านนายจํารัส 
-บ้านนายไตรลักษ )

จํานวน 428,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 (นายจํารัส - บ้าน
นายไตรลักษ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 157.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 7852.00 ตารางเมตร ไหล
ทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 17  ลําดับที่ 12
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21. ปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 13 (จากถนนบ้านวังเย็นไปนาจะตัง) จํานวน 143,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 13 (จากถนนบ้านวัง
เย็นไปนาจะตัง) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 450.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,575.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 16  ลําดับที่ 11

22. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 (เส้น รพ.สต.หัวเสือ 
(หลังเกา) - ต้นโพธิ์)

จํานวน 136,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 14 (เส้น รพ.สต.หัว
เสือ (หลังเกา) - ต้นโพธิ์) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 50.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 250.00 ตาราง
เมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2563  หน้า 51 ลําดับที่ 201

23. โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารหอประชุมเฉลิม พระ
ชนมพรรษา  80  พรรษา

จํานวน 488,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมอาคารหอประชุมเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา (ตามแบบ อบต.หัวเสือ กําหนด)
    - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67(1)  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
     - พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  แก้ไข
ครั้งที่ 1/2563  หน้า 98  ลําดับที่  16
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดแสดงผลผลิตทางการ
เกษตรโดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับกับการจัดสถานที่เพื่อแสดง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร และสิ่งพิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562  มาตรา 68(7) บํารุงและ
สงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคา
ใช้จายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 163
ลําดับที่ 2)
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โครงการพัฒนาหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาหมูบ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ คาเครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาใบประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณหรือของที่ระลึกในการเข้าศึกษาดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68(7)
บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557     
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 163  ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เคียว จอบหมุน จานพรวน สปริงเกอร(sprinkler) ผานไถกะ
ทะ คราดซี่พรวนดิน ระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน
เนนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตรวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณ ในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,314,919 บาท

งบกลาง รวม 14,314,919 บาท
งบกลาง รวม 14,314,919 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 209,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ) ของ
พนักงานจ้าง สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ ในอัตราร้อย
ละ 5 ของคาจ้างที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ จายให้กับ
พนักงานจ้าง รวม 12  เดือน 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
   2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
   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
จ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ในอัตราร้อย
ละ 0.2  ของคาจ้างพนักงานจ้าง สังกัด องคการบริหารสวนตําบล
หัวเสือ ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) 
      1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
      2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 4172  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,046,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างหลักประกันราย
ได้แกผู้สูงอายุ  ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ(ฉบับ
ที่ 2)พ.ศ.2560 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว
     โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
- อายุ 60 - 69 ปี  จะได้รับ 600  บาท
- อายุ 70 - 79 ปี  จะได้รับ 700  บาท
- อายุ 80 - 89 ปี  จะได้รับ 800  บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป  จะได้รับ 1,000  บาท
     ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า  168 ลําดับที่ 1)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,324,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ ตามโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการไว้กับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอคนตอเดือน  ใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจําปีงบประมาณ   พ
.ศ.2564 โดยคํานวณเฉลี่ยจากอัตราการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า  168 ลําดับที่  2)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดสให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิ
จะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท ตอเดือน  ตามบัญชีรายชื่อที่
ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 168 ลําดับที่ 3)

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้าในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปีโดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามความจํา
เป็นเรงดวนและความเหมาะสม ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
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4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 19
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
11)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียม
การป้องกันและแก้ไขปญหาภัยหนาว 
12)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยเงินทดรองราชการเพื่อชวย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหัว
เสือ

จํานวน 140,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ถือปฏิบัติตามประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
     1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2561
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 165 ลําดับที่ 5
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามรายละเอียดดังนี้ 
    1) เงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย  ถือปฏิบัติตาม
ประกาศ ระเบียบ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559 
     - ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ.2560
     2) เงินคาทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง เพื่อจายเป็นเงินคาทํา
ขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างประสบอันตราย
หรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ ตามสิทธิอันพึงได้รับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง เงินทําขวัญพนักงานและลูกจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
     3) เงินสงเคราะหผู้ประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ
ราชการ เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห เงินชดเชย เงินดํารงชีพ ให้แก
ผู้ประสบภัยหรือทายาท จากการชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
ชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะหผู้ประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติ
งานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543
     4) เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วย
หรือ สูญหายเนื่องจากการทํางานให้ราชการ  เพื่อจายเป็นเงินทด
แทนให้พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้
ราชการ 
     5) คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิด  เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดของพนักงาน
จ้าง 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 198,919 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.)  โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1  ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภท ไมรวมเงินอุดหนุน  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน)
     เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2550
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 11,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญในอัตรา
ร้อยละ 5  ของจํานวนบํานาญที่ได้รับ  และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญของราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.5/ว 6947 
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจายเงินชวย
คาครองชีพผู้รับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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