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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึงอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 17,100,314.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,991,119.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,193,480.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 5,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 22,566,231.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 93,944.55 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,898.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 123,156.50 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 366,585.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,500.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,604,287.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,368,860.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 28,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 18,503,620.22 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,188,164.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,380,424.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,838,943.99 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,326,520.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 769,568.23 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 28,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,424,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง
อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 75,371.84 92,300.00 88,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 55,867.15 17,700.00 16,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 134,567.47 120,000.00 120,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 477,655.00 420,000.00 455,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,000.00 25,000.00 10,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 753,461.46 676,000.00 691,600.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,043,497.06 13,147,000.00 13,391,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,043,497.06 13,147,000.00 13,391,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,269,091.00 12,158,600.00 12,467,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,269,091.00 12,158,600.00 12,467,000.00

รวม 26,066,049.52 25,981,600.00 26,550,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,117,838.00 7,944,430.00 8,208,930.00

งบบุคลากร 8,463,885.00 9,550,820.00 9,959,440.00

งบดําเนินงาน 3,395,857.84 5,666,350.00 4,869,330.00

งบลงทุน 1,307,700.00 1,824,000.00 2,680,300.00

งบเงินอุดหนุน 743,000.00 996,000.00 832,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,028,280.84 25,981,600.00 26,550,000.00

รวม 21,028,280.84 25,981,600.00 26,550,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,116,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,118,690

แผนงานสาธารณสุข 298,290

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,696,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 37,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 654,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,208,930

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,550,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,292,460 0 1,613,520 7,905,980

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,894,140 0 1,613,520 5,507,660

งบดําเนินงาน 1,753,210 10,000 332,000 2,095,210

    ค่าตอบแทน 477,900 0 141,000 618,900

    ค่าใช้สอย 795,000 10,000 115,000 920,000

    ค่าวัสดุ 295,000 0 76,000 371,000

    ค่าสาธารณูปโภค 185,310 0 0 185,310

งบลงทุน 50,000 0 0 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 65,000 0 0 65,000

    เงินอุดหนุน 65,000 0 0 65,000

                                             รวม 8,160,670 10,000 1,945,520 10,116,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 30,000 10,000 40,000

    ค่าใช้สอย 30,000 10,000 40,000

                                             รวม 30,000 10,000 40,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 704,160 0 704,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 704,160 0 704,160

งบดําเนินงาน 0 702,530 702,530

    ค่าใช้สอย 0 289,250 289,250

    ค่าวัสดุ 0 413,280 413,280

งบเงินอุดหนุน 0 712,000 712,000

    เงินอุดหนุน 0 712,000 712,000

                                             รวม 704,160 1,414,530 2,118,690

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 298,290 298,290

    ค่าใช้สอย 298,290 298,290

                                             รวม 298,290 298,290

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

                                             รวม 90,000 90,000



องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

เขต/อําเภอ เชียรใหญ่    จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

หมู่ที่ 3 ตําบลเสือหึง  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80190

พื้นที่ 17.13 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,721 คน

ชาย 1,400 คน

หญิง 1,321 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,349,300 0 0 1,349,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,349,300 0 0 1,349,300

งบดําเนินงาน 696,800 0 20,000 716,800

    ค่าตอบแทน 61,800 0 0 61,800

    ค่าใช้สอย 470,000 0 20,000 490,000

    ค่าวัสดุ 165,000 0 0 165,000

งบลงทุน 112,000 2,518,300 0 2,630,300

    ค่าครุภัณฑ์ 112,000 0 0 112,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,518,300 0 2,518,300

                                             รวม 2,158,100 2,518,300 20,000 4,696,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 37,500 37,500

    ค่าใช้สอย 37,500 37,500

                                             รวม 37,500 37,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 95,000 90,000 185,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000 180,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 55,000 55,000

    เงินอุดหนุน 0 55,000 55,000

                                             รวม 95,000 145,000 240,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 20,000 30,000 50,000

    ค่าใช้สอย 10,000 30,000 40,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 20,000 30,000 50,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 654,000 654,000

    ค่าวัสดุ 110,000 110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 544,000 544,000

                                             รวม 654,000 654,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,208,930 8,208,930

    งบกลาง 8,208,930 8,208,930

                                             รวม 8,208,930 8,208,930



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,116,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,118,690

แผนงานสาธารณสุข 298,290

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,696,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 37,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 654,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,208,930

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,550,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง และโดยอนุมัติของนายอําเภอเชียรใหญ่

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,550,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
26,550,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง
อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

อําเภอ เชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 43,842.37 48,580.45 47,785.50 48,500.00 -1.65 % 47,700.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 39,091.50 41,692.00 26,786.34 43,000.00 -6.51 % 40,200.00

     ภาษีป้าย 600.00 800.00 800.00 800.00 0.00 % 800.00

รวมหมวดภาษีอากร 83,533.87 91,072.45 75,371.84 92,300.00 88,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 446.20 582.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 298.00 20.00 960.50 900.00 0.00 % 900.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 200.00 200.00 300.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 17,840.00 4,930.00 5,000.00 -16.00 % 4,200.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 % 800.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 17,191.00 400.00 48,774.65 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20.00 320.00 300.00 0.00 % 300.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 17,689.00 18,926.20 55,867.15 17,700.00 16,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 122,199.33 143,231.31 134,567.47 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 122,199.33 143,231.31 134,567.47 120,000.00 120,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 312,375.00 397,194.00 477,655.00 420,000.00 8.33 % 455,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 312,375.00 397,194.00 477,655.00 420,000.00 455,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 51,000.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 54,889.43 28,920.00 10,000.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 54,889.43 79,920.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 2,605.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,605.00 0.00 1,000.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 236,919.06 458,465.88 325,168.42 404,000.00 -29.46 % 285,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,609,803.30 10,294,171.84 9,756,049.34 9,595,000.00 -0.32 % 9,564,400.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,131,355.67 1,105,270.90 1,195,912.37 1,165,000.00 2.58 % 1,195,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 44,192.09 38,711.17 49,070.78 50,000.00 -2.00 % 49,000.00

     ภาษีสุรา 578,008.69 582,452.98 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,243,301.49 1,403,643.16 2,248,859.16 1,603,000.00 22.77 % 1,968,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 55,231.82 55,703.72 58,050.15 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 19,775.24 18,186.10 57,176.84 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 273,883.00 240,763.00 353,210.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 426.80 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,192,897.16 14,197,368.75 14,043,497.06 13,147,000.00 13,391,400.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 3,964,692.00 10,402,149.00 11,269,091.00 12,158,600.00 2.54 % 12,467,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,964,692.00 10,402,149.00 11,269,091.00 12,158,600.00 12,467,000.00

รวมทุกหมวด 16,748,275.79 25,332,466.71 26,066,049.52 25,981,600.00 26,550,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,550,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 88,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 47,700 บาท
  - ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 40,200 บาท
  - ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 800 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 16,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 900 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 200 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 4,200 บาท
  - ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 800 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 300 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 120,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 120,000 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 455,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 455,000 บาท
  - ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท
  - ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,391,400 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 285,000 บาท
  - ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,564,400 บาท
  - ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,195,000 บาท
  - ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 49,000 บาท
  - ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,968,000 บาท
  - ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 250,000 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,467,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,467,000 บาท

  - โดยคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563  เป็นเงิน 12,467,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 -4.8 % 1,713,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,484,720 2,484,720 2,484,720 2,398,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,144,399.22 2,452,832 2,607,106 2,663,880 8 % 2,876,900

เงินประจําตําแหน่ง 98,096.78 131,322 132,000 132,000 0 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 715,077 628,332 664,600 710,520 1.54 % 721,440

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 81,540 65,861 79,140 88,320 -12.36 % 77,400

เงินอื่นๆ 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,125,513 3,364,747 3,569,246 3,681,120 3,894,140

รวมงบบุคลากร 5,610,233 5,849,467 6,053,966 6,165,840 6,292,460

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

อําเภอเชียรใหญ่    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,600 0 0 160,000 0 % 160,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 13,600 10.29 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 212,700 228,000 228,000 219,000 9.59 % 240,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,537 27,050 44,100 56,200 11.92 % 62,900

รวมค่าตอบแทน 239,837 255,050 272,100 448,800 477,900

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 57,966.22 85,125.86 91,538.93 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 110,000 -45.45 % 60,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,000 14,000 43,630 259,000 -92.28 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 68,005 49,377 95,674 100,000 -20 % 80,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 2,000 2,000 1,000 0 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้ง 0 0 0 600,000 -5 % 570,000

โครงการช่วยเหลือเด็กเล็ก 175,500 0 0 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด  
คนในชาติมีความสุข 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแผนพัฒนาส้วมสาธารณะไทย 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 0 145,620 0 200,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลแก่
บุคลากรของ อบต.เสือหึง

0 0 6,205 10,000 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 49,364.22 15,580 76,242.14 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 369,835.44 311,702.86 314,290.07 1,379,000 795,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,365 51,490 38,783.2 85,000 -5.88 % 80,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,237 25,000 27,725 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 21,800 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 54,190 59,900 55,508 110,000 -27.27 % 80,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,300 53,700 17,900 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 161,892 190,090 139,916.2 375,000 295,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 110,123.18 105,626.97 115,137.8 110,000 0 % 110,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,723.15 2,618.29 2,692.76 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,140 6,157 2,897 19,970 1.7 % 20,310

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 58,685 51,195 58,685 55,000 -18.18 % 45,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 177,671.33 165,597.26 179,412.56 194,970 185,310

รวมงบดําเนินงาน 949,235.77 922,440.12 905,718.83 2,397,770 1,753,210

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว 0 0 11,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับผู้บริหาร 
จํานวน 2 ตัว 0 0 9,400 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 
จํานวน 2 ตัว 0 0 8,800 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 
จํานวน 2 ตัว 0 0 12,200 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 106,700 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562  13:31:45 หน้า : 3/24



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0 0 0 1,400 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 16,182.68 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 106,700 16,182.68 41,400 51,400 50,000

รวมงบลงทุน 106,700 16,182.68 41,400 51,400 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000 13,000 15,000 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ขนาน ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย 
อําเภอเชียรใหญ่

0 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจ้า
อยู่หัว ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอเชียรใหญ่

0 0 0 15,000 0 % 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี
และงานสําคัญของชาติ

0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 13,000 25,000 25,000 65,000

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 13,000 25,000 25,000 65,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,691,168.77 6,801,089.8 7,026,084.83 8,640,010 8,160,670
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดเวทีประชาคม 12,000 430 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 12,000 430 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 12,000 430 0 10,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 12,000 430 0 10,000 10,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 755,857 696,960 540,909 1,007,660 19.74 % 1,206,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 140 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 19,193 0 0 32,000 31.25 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 307,800 320,160 333,000 353,160 3.33 % 364,920

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 11,040 4,980 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,094,030 1,022,100 873,909 1,392,820 1,613,520

รวมงบบุคลากร 1,094,030 1,022,100 873,909 1,392,820 1,613,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 95,000 5.26 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าเช่าบ้าน 59,850 55,800 2,245 41,300 -12.83 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 59,850 55,800 2,245 146,100 141,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 2,580 0 0 0 % 0

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 29,940 48,076 41,722 70,000 -42.86 % 40,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 140,000 12,320 50,000 -20 % 40,000

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

รวมค่าใช้สอย 29,940 190,656 54,042 160,000 115,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,180 35,177 41,221 50,000 -20 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,592 0 0 6,000 0 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,400 28,640 39,480 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 48,172 63,817 80,701 86,000 76,000

รวมงบดําเนินงาน 137,962 310,273 136,988 392,100 332,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 0 6,600 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 
บาน 9,600 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 
จํานวน 2 ตัว 0 0 8,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว 0 0 4,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 700 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สั้น 0 0 19,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,600 0 39,800 700 0

รวมงบลงทุน 9,600 0 39,800 700 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,241,592 1,332,373 1,050,697 1,785,620 1,945,520

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,944,760.77 8,133,892.8 8,076,781.83 10,435,630 10,116,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบล
เสือหึง

0 6,550 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ อปพร.  
และประชาชน

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 6,550 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 6,550 0 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 6,550 0 0 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 6,430 12,370 -100 % 0

โครงการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
การเกิดอัคคีภัย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 0 0 15,130 18,630 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 21,560 31,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 21,560 31,000 10,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 21,560 31,000 10,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 6,550 21,560 31,000 40,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 476,280 494,670 524,880 3.78 % 544,740

เงินวิทยฐานะ 0 0 17,500 42,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 126,360 131,400 136,560 3.95 % 141,960

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 24,000 22,860 -23.62 % 17,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 626,640 667,570 726,300 704,160

รวมงบบุคลากร 0 626,640 667,570 726,300 704,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 13,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 13,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 13,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 626,640 680,570 726,300 704,160

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 79,620 0 71,870 72,000 0 % 72,000

โครงการช่วยเหลือเด็กเล็ก 0 206,100 0 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเสือหึง 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการทาฟลูออไรด์วานิช 0 0 0 4,000 0 % 4,000

โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือหึง 0 0 1,930 5,000 -100 % 0

โครงการรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเสือหึง 0 0 1,290 3,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 326,200 294,000 376,200 386,500 -50 % 193,250

รวมค่าใช้สอย 405,820 500,100 451,290 500,500 289,250

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 330,173 428,348.32 446,803.52 476,320 -13.23 % 413,280

รวมค่าวัสดุ 330,173 428,348.32 446,803.52 476,320 413,280

รวมงบดําเนินงาน 735,993 928,448.32 898,093.52 976,820 702,530
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 634,000 592,000 688,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ตามรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

0 0 0 0 100 % 712,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ตามรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

0 0 0 716,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 634,000 592,000 688,000 716,000 712,000

รวมงบเงินอุดหนุน 634,000 592,000 688,000 716,000 712,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,369,993 1,520,448.32 1,586,093.52 1,692,820 1,414,530

รวมแผนงานการศึกษา 1,369,993 2,147,088.32 2,266,663.52 2,419,120 2,118,690

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดใน
ชุมชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุง 19,802 9,000 0 28,238 -29.17 % 20,000

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 0 14,020 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
การป้องกันโรคเอดส์ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 18,035 23,722 19.26 % 28,290

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 19,802 23,020 18,035 71,960 298,290

รวมงบดําเนินงาน 19,802 23,020 18,035 71,960 298,290

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 200,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 75,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 75,000 0 0 200,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 0 0 200,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 94,802 23,020 18,035 271,960 298,290

รวมแผนงานสาธารณสุข 94,802 23,020 18,035 271,960 298,290
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 216,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 220,500 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมตามมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 
ด้าน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการบํารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 0 0 23,380 0 0 % 0

โครงการบํารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนในเขตตําบลเสือหึง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 23,430 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คน
พิการ

0 0 9,720 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 272,530 270,500 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 272,530 270,500 90,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 272,530 270,500 90,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 272,530 270,500 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 563,500 583,320 617,880 656,660 51.19 % 992,780

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 277,280 284,280 200,560 285,600 1.72 % 290,520

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,580 26,580 8,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 915,360 936,180 868,440 1,008,260 1,349,300

รวมงบบุคลากร 915,360 936,180 868,440 1,008,260 1,349,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

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

ค่าเช่าบ้าน 28,800 36,000 36,000 36,000 16.67 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,137 4,800 2,400 9,600 -50 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 36,937 40,800 38,400 85,600 61,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 246,205 290,000 358,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 460,000 -8.7 % 420,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,564 1,350 0 50,000 -40 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 71,369 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 265,769 362,719 358,000 540,000 470,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,547 5,729 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 98,760 0 70,770 80,000 0 % 80,000

วัสดุก่อสร้าง 28,439 22,200 14,545 39,300 1.78 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,820 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,740 900 958.4 5,000 0 % 5,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,530 13,930 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 147,016 45,579 86,273.4 164,300 165,000

รวมงบดําเนินงาน 449,722 449,098 482,673.4 789,900 696,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 0 0 4,400 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 
จํานวน 2 ตัว 0 0 8,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 22,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อปั๊มสูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 
แรงม้า 0 60,000 0 60,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อปั๊มสูบนํ้าบาดาล ขนาด 2 นิ้ว 2 
แรงม้า 54,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อปั๊มสูบนํ้าบาดาล ขนาด 2 แรง
ม้า 0 70,000 0 70,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบนํ้า 14,000 10,980 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ 3,700 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 61,900 29,400 43,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 -10 % 90,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 133,600 170,380 56,500 230,700 112,000

รวมงบลงทุน 133,600 170,380 56,500 230,700 112,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,498,682 1,555,658 1,407,613.4 2,028,860 2,158,100

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึงและ
อาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  412,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาด
นัดวัดสระโพธิ์ หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 206,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
หลวงชนบท - หัวสะพาน หมู่ที่ 6 0 0 0 0 100 % 320,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน
สวน หมู่ที่ 7 0 0 0 0 100 % 130,900

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
โรงเรียนดอนโตนด - หัวสะพาน หมู่ที่ 1 0 0 0 0 100 % 130,900

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
โรงเรียนบางปรง - ท่านํ้า หมู่ที่ 9 0 0 0 0 100 % 173,300

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 146,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ
ภายในตําบลเสือหึง 99,875.81 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิดตําบลเสือหึง 0 0 0 100,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสาย คสล. (เริ่ม
จากบ้านผู้ใหญ่) - พรุมั่ง หมู่ที่ 3 0 0 0 211,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสาย รพ.สต.บ้าน
คชธรรมราช - บริเวณรอยต่อหมู่ที่ 8  
หมู่ที่ 10

0 0 390,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายคูไส้ไก่
นายลอบ (2) หมู่ที่ 9 0 424,400 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายชายคลองนา
นายเดโช - บ้านนายสมยา หมู่ที่ 5 0 436,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวง
ชนบท - นานายเอกวัฒน์  หมู่ที่ 2 0 0 247,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวง
ชนบท - บ้านนายปราบ หมู่ที่ 1 0 0 0 340,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวง
ชนบท - บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 3 95,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวง
ชนบท - บ้านนายสมภพ - บ้านนายทัศ
นัย  หมู่ที่ 6

0 0 105,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
ภิรมย์ (สายเลียบคลอง) - เขตรอยต่อ
ตําบลเขาพระบาท  หมู่ที่ 8

0 0 265,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลอง
พรุตีน หมู่ที่ 3 0 437,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายสระอิฐ หมู่ที่ 
2 95,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานดอน
โพรง - หนองไพ  หมู่ที่ 5 0 0 163,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกหนอง
ไพ - ฝั่งตะวันตก  หมู่ที่ 7 96,300 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562  13:31:45 หน้า : 16/24



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกหนอง
ไพ - หมู่ที่ 5 - บริเวณนานายสําราญ - 
นานายจ้วน หมู่ที่ 6

0 0 0 236,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระดับท่อระบายนํ้าและ
เพิ่มท่อ จํานวน 3 จุด หมู่ที่ 8 68,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่
บ้านบริเวณโรงเรียนบ้านบางปรง 
(ระบบท่อส่งนํ้า) หมู่ที่ 9

0 0 0 454,500 -100 % 0

โครงการยกระดับถนนสายเลียบคลอง
เสือหึง หมู่ที่ 9 324,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 10 25,200 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ 
หรือค่าปรับปรุงระบบระบายนํ้า ใน
ตําบลเสือหึง 

164,250 111,546 0 200,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจาก
บ้านนายทัศนัย - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6 0 0 0 0 100 % 45,200

โครงการปรับปรุงถนนสายไชยพร หมู่ที่ 
9 0 0 0 0 100 % 113,300

โครงการปรับปรุงถนนสายไชยพรเลียบ
คลองเสือหึง หมู่ที่ 9 0 0 0 0 100 % 217,100

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว 
- เขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 0 0 0 0 100 % 229,000

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลอง
เสือหึง - เขตเขาพระบาท หมู่ที่ 8 0 0 0 0 100 % 249,900

โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานดอน
โพรง - หนองบัว หมู่ที่ 5 0 0 0 0 100 % 203,000

โครงการปรับปรุงถนนสายอมรศักดิ์ดา - 
พรุตีน หมู่ที่ 2 0 0 0 0 100 % 498,700

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,525,625.81 1,408,946 1,170,000 1,544,000 2,518,300

รวมงบลงทุน 1,525,625.81 1,408,946 1,170,000 1,544,000 2,518,300

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,525,625.81 1,408,946 1,170,000 1,544,000 2,518,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการธนาคารขยะโรงเรียนวัดสระ
โพธิ์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเพื่อดําเนินการลดและการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 
3Rs

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,024,307.81 2,964,604 2,577,613.4 3,592,860 4,696,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 32,500 0 % 32,500

โครงการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชน 34,030 36,717 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 34,030 36,717 0 32,500 37,500

รวมงบดําเนินงาน 34,030 36,717 0 32,500 37,500

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 34,030 36,717 0 32,500 37,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 34,030 36,717 0 32,500 37,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่ประชาชนและเพื่อปลูกฝังค่านิยม
ที่ดีมีมากขึ้น

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน 105,175 58,275 0 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 0 0 57,857 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 105,175 58,275 57,857 160,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 105,175 58,275 57,857 165,000 95,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 105,175 58,275 57,857 165,000 95,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,330 8,430 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,130 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 55,290 51,390 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรม
รดนํ้าผู้สูงอายุตําบลเสือหึง 0 0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรม
รดนํ้าผู้สูงอายุตําบลเสือหึง ประจําปี พ.ศ
. 2561

0 0 60,960 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 63,620 59,820 71,090 90,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 63,620 59,820 71,090 90,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 55,000 30,000 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ ประจําปี 2562

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมือง
นคร

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมือง
นคร ประจําปี 2562 

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี
ลากพระ

0 0 0 0 100 % 25,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี
ลากพระ ประจําปี 2562

0 0 0 25,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบูชา
แม่โพสพ ทําขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบูชา
แม่โพสพ ทําขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่ 
ประจําปี 2562

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 55,000 30,000 30,000 55,000 55,000

รวมงบเงินอุดหนุน 55,000 30,000 30,000 55,000 55,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 118,620 89,820 101,090 145,000 145,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 223,795 148,095 158,947 310,000 240,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.เสือหึง มีวินัยใส่ใจความ
สะอาด 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สี
เหลืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0 24,410 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 24,410 0 0 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 8,400 0 3,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,400 0 3,600 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 8,400 24,410 3,600 10,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 8,400 24,410 3,600 10,000 20,000

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 3,623 30,000 -66.67 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมการจัดทําฐานข้อมูล
สภาพปัญหานํ้าเสียในพื้นที่ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,623 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,623 30,000 30,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 3,623 30,000 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 8,400 24,410 7,223 40,000 50,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 94,850 84,820 84,570 100,000 -20 % 80,000

วัสดุอื่น 80,700 0 19,500 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 175,550 84,820 104,070 130,000 110,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 282,656.55 340,525.22 407,019.09 500,000 8.8 % 544,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 282,656.55 340,525.22 407,019.09 500,000 544,000

รวมงบดําเนินงาน 458,206.55 425,345.22 511,089.09 630,000 654,000

รวมงานกิจการประปา 458,206.55 425,345.22 511,089.09 630,000 654,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 458,206.55 425,345.22 511,089.09 630,000 654,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 71,329 74,036 72,052 81,100 0.99 % 81,900

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 0 100 % 3,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 4,762,900 4,763,600 5,188,800 3.91 % 5,391,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,550,400 1,624,800 1,920,000 0 % 1,920,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

สํารองจ่าย 127,300 343,434 283,856 350,000 12.29 % 393,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 203,000 203,000 203,000 0 0 % 0

เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
เสือหึง 0 0 0 0 100 % 150,000

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง 0 0 0 0 100 % 53,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 3,600 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
เสือหึง 0 0 0 150,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง 0 0 0 53,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 122,230 132,060 134,530 138,230 1.88 % 140,830

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 27,300 43.96 % 39,300

รวมงบกลาง 559,859 7,101,830 7,117,838 7,948,030 8,208,930

รวมงบกลาง 559,859 7,101,830 7,117,838 7,948,030 8,208,930

รวมงบกลาง 559,859 7,101,830 7,117,838 7,948,030 8,208,930

รวมแผนงานงบกลาง 559,859 7,101,830 7,117,838 7,948,030 8,208,930

รวมทุกแผนงาน 13,718,154.13 21,011,552.34 21,028,280.84 25,981,600 26,550,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

อําเภอ เชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,160,670 บาท

งบบุคลากร รวม 6,292,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสือหึง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เสือหึง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสือหึง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,894,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,876,900 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดจนพนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 721,440 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 77,400 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ของสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

เงินอื่นๆ จํานวน 86,400 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่น ๆ เช่น เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสือหึง ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 1,753,210 บาท
ค่าตอบแทน รวม 477,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่า
ตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดจน
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ของสํานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 240,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดจนพนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 62,900 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตลอดจนพนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 795,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการในการทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่า
จ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
  1. ค่ารับรอง
      - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
  2. ค่าเลี้ยงรับรอง
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเสือหึง หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  เช่น  เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานสําคัญของชาติ
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานสําคัญของ
ชาติต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช ฯลฯ
 เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 121
 ลําดับที่ 2

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 570,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และสมาชิก
สภา อบต. กรณีมีการยุบสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง หรือตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ฯลฯ
  - เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 2

โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด  คนในชาติมีความสุข จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด  คนในชาติมี
ความสุข เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 6

โครงการแผนพัฒนาส้วมสาธารณะไทย จํานวน 5,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการแผนพัฒนาส้วมธารณะไทย เช่น เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลแก่
บุคลากรของ อบต.เสือหึง

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวน
การบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรของ อบต. เสือหึง เช่น เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) หน้าที่ 122
 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป กาว แฟ้มสมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรงวาง
เอกสาร แฟ้ม เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้น
ห้อง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้าจานรอง กระจกเงา นํ้าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หม้อนํ้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่
ซิป เช่น RAM เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,0000 บาท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 185,310 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 110,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เสือหึง รวมทั้งค่าไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสือหึง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้โทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการโทรศัพท์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,310 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ
 ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 12

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าขนาน ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย 
อําเภอเชียรใหญ่

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าขนาน ตาม
โครงการวันท้องถิ่นไทย อําเภอเชียรใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจ้าอยู่หัว ตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอเชียรใหญ่

จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจ้าอยู่
หัว ตามโครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเชียรใหญ่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี
และงานสําคัญของชาติ

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตาม
โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานสําคัญของชาติ ประจําปี 2563
 อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 102
 ลําดับ  1

งานบริหารงานคลัง รวม 1,945,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,613,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,613,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,206,600 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของกองคลัง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง ของกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 364,920 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของกองคลัง
งบดําเนินงาน รวม 332,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อ หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ของกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ของกองคลัง
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ้าง
เหมาบริการในการทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานทํา
ของ ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ของกองคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 121
 ลําดับที่ 2

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเสือหึง เช่น เป็นค่าจัดทําแผนที่แม่บท ค่าคัดลอกข้อมูล
ที่ดิน ค่าสํารวจภาคสนาม การจัดแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) และค่าจัดทํา
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 118
 ลําดับที่ 21

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 76,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข กาว แบบพิมพ์ ซอง ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่
ซิป เช่น RAM เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หน่วย หนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับราษฎรในช่วงเทศกาลวันขึ้น
ปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป่วยการชด
เชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อป
พร. ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเต้นท์ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ อปพร.  
และประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัย
แก่  อปพร. และประชาชน ในเขตตําบลเสือหึง จํานวน 3
 กิจกรรม เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
พาหนะ ค่าสถานที่ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลําดับ
ที่ 3

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิด
อัคคีภัย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าสถานที่ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลําดับ
ที่ 7

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 704,160 บาท

งบบุคลากร รวม 704,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 704,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 544,740 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เสือหึง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,960 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือ
หึง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,460 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเสือหึง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  08:31:12 หน้า : 8/23



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,414,530 บาท
งบดําเนินงาน รวม 702,530 บาท

ค่าใช้สอย รวม 289,250 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 72,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าของรางวัลในการจัดแข่งขัน
กิจกรรมสําหรับเด็ก ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เต้นท์ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79 ลําดับ
ที่ 12

โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือหึง จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาของคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเสือหึง พนักงานส่วนตําบลผู้รับผิดชอบงานการศึกษา พนักงานจ้าง
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือ
หึง ผู้ปกครอง เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าของชําร่วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74 ลําดับ
ที่ 3

โครงการทาฟลูออไรด์วานิช จํานวน 4,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทาฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือหึง  เช่น ค่านํ้ายาเคลือบฟัน ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มสําหรับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 80 ลําดับ
ที่ 13
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 193,250 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
    1. ค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือหึง อัตรามื้อ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 122,500 บาท
    2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือหึง อัตรา
คนละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 42,500 บาท
    3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือ
หึง เป็นเงิน 28,250 บาท ดังนี้ 
        3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
        3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
        3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี
        3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทต่อปี
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลําดับ
ที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 413,280 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 413,280 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้
    1. ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือหึง สําหรับ
เด็กเล็ก จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 50,900 บาท
    2. ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สําหรับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
 - ป.6 จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 362,380 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 712,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 712,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ตามรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จํานวน 712,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  โดยจัดสรรสําหรับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป
.6 ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 298,290 บาท

งบดําเนินงาน รวม 298,290 บาท
ค่าใช้สอย รวม 298,290 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดใน
ชุมชน  เช่น  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 84 ลําดับ
ที่ 11
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โครงการฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุง จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุง ตลอดจนพาหนะอื่น ๆ
 ที่เกิดที่ทําให้เกิดโรคระบาด เช่น ค่านํ้ายาเคมีใช้พ่นหมอกควัน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 1

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึงดําเนินการเอง เช่น เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.  2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 84 ลําดับ
ที่ 10

โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค
ต่าง ๆ จํานวน 9 กิจกรรม เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 5

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการป้องกันโรค
เอดส์ เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 83 ลําดับ
ที่ 7

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 28,290 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้
หวัดนก ในเขตตําบลเสือหึง เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าไซ
ริงค์ ค่ากระบอกฉีดพร้อมเข็ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการดําเนิน
การฉีดวัคซีน ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 2

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค จํานวน 9 กิจกรรม เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 4
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 
ด้าน

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูง
อายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 4

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนให้เหมาะสมตามวัย เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 6

โครงการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตําบลเสือ
หึง

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในเขตตําบลเสือหึง และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลําดับ
ที่ 8

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชนและ
พัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากร/พนักงานท้องถิ่น การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในตําบลเสือหึง จํานวน  5 กิจกรรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ด้านสตรีและครอบครัว เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชรา คนพิการในเขตตําบลเสือหึง เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.  2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลําดับ
ที่ 3

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลําดับ
ที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,158,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,349,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,349,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 992,780 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของกองช่าง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,520 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของกองช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ของกองช่าง เช่น เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 696,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ของกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ของกองช่าง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ของ
กองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 420,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารังวัดตรวจ
สอบแนวเขต ค่าจ้างเหมาบริการในการทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 121
 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก กาว แบบ
พิมพ์ ซอง ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ข
วาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิ่ง โถส้วม อ่างล้าง
มือ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน ตลับลูกปืน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจาร
บี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่
ซิป เช่น RAM เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หน่วย หนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

งบลงทุน รวม 112,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 22,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ้าได้
ไม่น้อยกว่า 450 ลิตร/นาที เป็นเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) ส่งนํ้าได้สูงไม่น้อย
กว่า 9 เมตร หรือปริมาณ 30 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบนํ้าและ
ของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน จํานวน 2 เครื่อง
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 129
 ลําดับที่ 2 (1) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 90,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่นเครื่องจักร เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ระบบประปา ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 112

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,518,300 บาท
งบลงทุน รวม 2,518,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,518,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดนัดวัดสระโพธิ์ หมู่ที่ 4 จํานวน 206,500 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดนัดวัดสระโพธิ์ หมู่ที่ 4
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบกรมการปกครอง ท1 - 01 ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 42 ลําดับ
ที่ 59
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงชนบท - หัวสะพาน หมู่ที่ 6 จํานวน 320,500 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงชนบท – หัวสะพาน หมู่
ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 124 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 496 ตารางเมตร ตามแบบกรมการปกครอง ท1 - 01 ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 49 ลําดับ
ที่ 81

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน หมู่ที่ 7 จํานวน 130,900 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน หมู่ที่ 7 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้าง 0.50 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร ตามแบบกรมการปกครอง ท1 - 01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 54 ลําดับ
ที่ 97

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนดอนโตนด - หัวสะพาน หมู่ที่ 
1

จํานวน 130,900 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนดอนโตนด - หัว
สะพาน หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบกรมการปกครอง ท1 -
 01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 28 ลําดับ
ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบางปรง - ท่านํ้า หมู่ที่ 9 จํานวน 173,300 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบางปรง - ท่า
นํ้า หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 68
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร ตามแบบกรมการปกครอง ท1 -
 01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 62 ลําดับ
ที่ 125
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายทัศนัย - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6 จํานวน 45,200 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้เครื่องจักรขุดวางท่อเมนจ่ายนํ้าประปาโดยใช้
ท่อ PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 265 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประปา เช่น ข้อลด , ข้อต่อต่าง ๆ , นํ้ายาประสานท่อ ฯลฯ ประตูนํ้าทอง
เหลือง ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 ตัว บ่อพักพร้อมฝาปิดและบรรจบมาตรวัด
นํ้าเดิมให้กับผู้ใช้นํ้า
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 50 ลําดับ
ที่ 84

โครงการปรับปรุงถนนสายไชยพร หมู่ที่ 9 จํานวน 113,300 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายไชยพร หมู่ที่ 9 ใช้เครื่องจักรรถเกรด
เดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือปริมาณพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 180 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60 ลําดับ
ที่ 115

โครงการปรับปรุงถนนสายไชยพรเลียบคลองเสือหึง หมู่ที่ 9 จํานวน 217,100 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนไชยพรเลียบคลองเสือหึง หมู่ที่ 9 ใช้เครื่อง
จักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ใช้วัสดุลูกรังปรับปรุงถนน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยเรียบ ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60 ลําดับ
ที่ 119

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว - เขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 จํานวน 229,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว - เขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10
 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 900
 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตรใช้วัสดุหินคลุก
ปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 900
 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเก
รดเดอร์เกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 64 ลําดับ
ที่ 132
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โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสือหึง - เขตเขาพระบาท หมู่ที่ 8 จํานวน 249,900 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสือหึง – เขตเขาพระ
บาท หมู่ที่ 8 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 750 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ใช้วัสดุ
ลูกรังปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 750
 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเก
รดเดอร์เกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 55 ลําดับ
ที่ 100

โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานดอนโพรง - หนองบัว หมู่ที่ 5 จํานวน 203,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนถนนสายสะพานดอนโพรง – หนองบัว หมู่
ที่ 5 ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 700
 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตรใช้วัสดุหินคลุก
ปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700
 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเก
รดเดอร์เกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 45 ลําดับ
ที่ 65

โครงการปรับปรุงถนนสายอมรศักดิ์ดา - พรุตีน หมู่ที่ 2 จํานวน 498,700 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายอมรศักดิ์ดา – พรุตีน หมู่ที่ 2 ใช้เครื่อง
จักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยปรับถนน 4.00 เมตร ระยะทาง 1,230 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,920 ตารางเมตร ใช้วัสดุลูกรังปรับปรุงถนน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,230 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,722 ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องจักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยเรียบ วาง
ท่อ คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร จํานวน 10 ท่อน ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 31 ลําดับ
ที่ 19
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเพื่อดําเนินการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก
การ 3Rs

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง
ตามหลักการ 3Rs เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 9

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 37,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 37,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 37,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 32,500 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบ
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 เช่น เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าสถานที่ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 94 ลําดับ
ที่  12

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าสถานที่ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลําดับ
ที่  13
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนและเพื่อปลูกฝังค่า
นิยมที่ดีมีมากขึ้น

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ประชาชนและเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีมีมากขึ้น เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเช่าเต้นท์ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98 ลําดับ
ที่ 1

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 80,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา กรีฑา  การแข่งขันเรือพายหรือเรือพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึงไม่ได้ดําเนินการจัดการแข่งขัน
เอง เช่น เป็นค่าพาหนะเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าชุดนักกีฬาหรือ
ชุดนักกรีฑา ค่าชุดนักแข่งขันเรือพายหรือเรือพื้นบ้าน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 96 ลําดับ
ที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาต่าง ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาข
บูชา  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เช่น เป็นค่าเทียน
พรรษา ค่าจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมรดนํ้าผู้สูงอายุตําบลเสือหึง จํานวน 70,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและกิจกรรมรดนํ้าผู้สูงอายุ เช่น เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถาน
ที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 99 ลําดับ
ที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ

จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตาม
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจําปี 2563 อําเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร

จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตาม
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมือง
นคร ประจําปี 2563 อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีลากพระ

จํานวน 25,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตาม
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระ ประจําปี 2563

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบูชา
แม่โพสพ ทําขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ่ ตาม
โครงการสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพทําขวัญข้าวชาวเชียร
ใหญ่ ประจําปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.เสือหึง มีวินัยใส่ใจความสะอาด จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินตามโครงการ อบต.เสือหึง มีวินัยใส่ใจความ
สะอาด เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.  2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา สปริงเกอร์ ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่ารวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ เช่นเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมการจัดทําฐานข้อมูลสภาพปัญหานํ้าเสียในพื้นที่ จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมการจัดทําฐานข้อมูลสภาพปัญหานํ้าเสีย
ในพื้นที่ เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 654,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 654,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่น ท่อนํ้าบาดาล ท่อนํ้าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า สาร
ส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 544,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 544,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล
เสือหึง รวมทั้งค่าไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสือหึง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,208,930 บาท

งบกลาง รวม 8,208,930 บาท
งบกลาง รวม 8,208,930 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 81,900 บาท

  - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,300 บาท
  - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเสือหึง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,391,600 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุผู้ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
 ในตําบลเสือหึง จํานวน 12 เดือน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้กับคนพิการผู้ซึ่งมีสิทธิตาม
ระเบียบ ฯ ในตําบลเสือหึง จํานวน 12 เดือน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตําบลเสือ
หึง จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 393,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
 (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่าย
นอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเสือหึง จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเสือหึง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง จํานวน 53,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลเสือหึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลเสือหึง สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 140,830 บาท
  - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 39,300 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญให้กับพนักงานส่วน
ตําบลที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญหรือบํานาญรวมกับเงินช่วยเหลือค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญแล้วตํ่ากว่าเดือนละ 10,000 บาท จํานวน 12 เดือน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
เสือหึง

150,000

เงินสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสือ
หึง

53,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 81,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,391,600

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 3,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

140,830

สํารองจ่าย 393,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 39,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 290,520

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
เสือหึง

150,000

เงินสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสือ
หึง

53,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 81,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,391,600

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 3,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

140,830

สํารองจ่าย 393,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 39,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 141,960 1,086,360 1,518,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000

เงินเดือนพนักงาน 992,780

เงินอื่นๆ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 420,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

โครงการ รักนํ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 10,000

โครงการ อบต.เสือหึง 
มีวินัยใส่ใจความ
สะอาด

10,000

โครงการกิจกรรมตาม
มาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุตาม
องค์ประกอบ 5 ด้าน

10,000

โครงการกิจกรรมส่ง
เสริมพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชนให้
เหมาะสมตามวัย

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562  13:32:43 หน้า : 3/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 17,460 77,400 118,860

เงินเดือนพนักงาน 544,740 4,083,500 5,621,020

เงินอื่นๆ 86,400 86,400

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 62,900 67,700

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

260,000 270,000

ค่าเช่าบ้าน 276,000 318,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 80,000 500,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 120,000 150,000

โครงการ รักนํ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 10,000

โครงการ อบต.เสือหึง 
มีวินัยใส่ใจความ
สะอาด

10,000

โครงการกิจกรรมตาม
มาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุตาม
องค์ประกอบ 5 ด้าน

10,000

โครงการกิจกรรมส่ง
เสริมพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชนให้
เหมาะสมตามวัย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการข้อมูลมาจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคระบาดใน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

โครงการจัดงานเสริม
สร้างความสามัคคีใน
หมู่ประชาชนและเพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีมี
มากขึ้น

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

80,000

โครงการฉีดพ่นหมอก
ควันกําจัดยุง 20,000

โครงการท้องถิ่นไทย
ใส่ใจความสะอาด  คน
ในชาติมีความสุข
โครงการทัศนศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเสือหึง

โครงการทาฟลูออไรด์
วานิช
โครงการบํารุงและส่ง
เสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนใน
เขตตําบลเสือหึง

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 32,500

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562  13:32:43 หน้า : 5/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการข้อมูลมาจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคระบาดใน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง 570,000 570,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 72,000 72,000

โครงการจัดงานเสริม
สร้างความสามัคคีใน
หมู่ประชาชนและเพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีมี
มากขึ้น

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

40,000 40,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

80,000

โครงการฉีดพ่นหมอก
ควันกําจัดยุง 20,000

โครงการท้องถิ่นไทย
ใส่ใจความสะอาด  คน
ในชาติมีความสุข

10,000 10,000

โครงการทัศนศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเสือหึง

20,000 20,000

โครงการทาฟลูออไรด์
วานิช 4,000 4,000

โครงการบํารุงและส่ง
เสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนใน
เขตตําบลเสือหึง

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 32,500

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแผนพัฒนา
ส้วมสาธารณะไทย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหาร
งานบุคคลแก่บุคลากร
ของ อบต.เสือหึง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 200,000

โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 20,000

โครงการเพื่อดําเนิน
การลดและการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากต้นทาง
ตามหลักการ 3Rs

20,000

โครงการเพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงการ
เกิดอัคคีภัย

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมรดนํ้า
ผู้สูงอายุตําบลเสือหึง

70,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ชรา คนพิการ

20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่าง ๆ

10,000

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัยและป้องกัน
ภัยแก่ อปพร.  และ
ประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแผนพัฒนา
ส้วมสาธารณะไทย 5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหาร
งานบุคคลแก่บุคลากร
ของ อบต.เสือหึง

20,000 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 200,000

โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 20,000

โครงการเพื่อดําเนิน
การลดและการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากต้นทาง
ตามหลักการ 3Rs

20,000

โครงการเพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงการ
เกิดอัคคีภัย

10,000 10,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมรดนํ้า
ผู้สูงอายุตําบลเสือหึง

70,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ชรา คนพิการ

20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่าง ๆ

10,000

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัยและป้องกัน
ภัยแก่ อปพร.  และ
ประชาชน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการ
ป้องกันโรคเอดส์

10,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

28,290

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการส่ง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

10,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการอบรมการจัด
ทําฐานข้อมูลสภาพ
ปัญหานํ้าเสียในพื้นที่

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการ
ป้องกันโรคเอดส์

10,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

193,250 193,250

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

28,290

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการส่ง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

10,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการอบรมการจัด
ทําฐานข้อมูลสภาพ
ปัญหานํ้าเสียในพื้นที่

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 45,000 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 85,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 85,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 413,280 413,280

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 26,000 31,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 544,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 90,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
แบบหอยโข่งมอเตอร์
ไฟฟ้า

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายตลาดนัดวัด
สระโพธิ์ หมู่ที่ 4

206,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางหลวง
ชนบท - หัวสะพาน 
หมู่ที่ 6

320,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านในสวน 
หมู่ที่ 7

130,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหน้าโรงเรียน
ดอนโตนด - หัว
สะพาน หมู่ที่ 1

130,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหน้าโรงเรียน
บางปรง - ท่านํ้า หมู่ที่ 
9

173,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 120,000 140,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 45,000 45,000

ค่าไฟฟ้า 110,000 654,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,310 20,310

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 140,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
แบบหอยโข่งมอเตอร์
ไฟฟ้า

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายตลาดนัดวัด
สระโพธิ์ หมู่ที่ 4

206,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางหลวง
ชนบท - หัวสะพาน 
หมู่ที่ 6

320,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านในสวน 
หมู่ที่ 7

130,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหน้าโรงเรียน
ดอนโตนด - หัว
สะพาน หมู่ที่ 1

130,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหน้าโรงเรียน
บางปรง - ท่านํ้า หมู่ที่ 
9

173,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้านจากบ้าน
นายทัศนัย - สวนปาล์ม 
หมู่ที่ 6

45,200

โครงการปรับปรุงถนน
สายไชยพร หมู่ที่ 9 113,300

โครงการปรับปรุงถนน
สายไชยพรเลียบคลอง
เสือหึง หมู่ที่ 9

217,100

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายไสว - เขต
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10

229,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายเลียบคลองเสือหึง - 
เขตเขาพระบาท หมู่ที่ 
8

249,900

โครงการปรับปรุงถนน
สายสะพานดอนโพรง - 
หนองบัว หมู่ที่ 5

203,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายอมรศักดิ์ดา - พรุ
ตีน หมู่ที่ 2

498,700

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่า
ขนาน ตามโครงการ
วันท้องถิ่นไทย อําเภอ
เชียรใหญ่
อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่
เจ้าอยู่หัว ตาม
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอเชียรใหญ่

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้านจากบ้าน
นายทัศนัย - สวนปาล์ม 
หมู่ที่ 6

45,200

โครงการปรับปรุงถนน
สายไชยพร หมู่ที่ 9 113,300

โครงการปรับปรุงถนน
สายไชยพรเลียบคลอง
เสือหึง หมู่ที่ 9

217,100

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายไสว - เขต
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10

229,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายเลียบคลองเสือหึง - 
เขตเขาพระบาท หมู่ที่ 
8

249,900

โครงการปรับปรุงถนน
สายสะพานดอนโพรง - 
หนองบัว หมู่ที่ 5

203,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายอมรศักดิ์ดา - พรุ
มั่ง หมู่ที่ 2

498,700

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่า
ขนาน ตามโครงการ
วันท้องถิ่นไทย อําเภอ
เชียรใหญ่

30,000 30,000

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่
เจ้าอยู่หัว ตาม
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอเชียรใหญ่

15,000 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการจัด
งานราชพิธี รัฐพิธีและ
งานสําคัญของชาติ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่ง
เสริมงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ

5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่ง
เสริมงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
นานาชาติที่เมืองนคร

5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่ง
เสริมงานประเพณีลาก
พระ

25,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการสืบ
สานประเพณีบูชาแม่
โพสพ ทําขวัญข้าวชาว
เชียรใหญ่

20,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ตาม
รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

รวม 8,208,930 654,000 50,000 240,000 37,500 4,696,400 90,000 298,290
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการจัด
งานราชพิธี รัฐพิธีและ
งานสําคัญของชาติ

20,000 20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่ง
เสริมงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ

5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่ง
เสริมงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
นานาชาติที่เมืองนคร

5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการส่ง
เสริมงานประเพณีลาก
พระ

25,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียร
ใหญ่ ตามโครงการสืบ
สานประเพณีบูชาแม่
โพสพ ทําขวัญข้าวชาว
เชียรใหญ่

20,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ตาม
รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

712,000 712,000

รวม 2,118,690 40,000 10,116,190 26,550,000
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