
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลอีเซ

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,353,800 บาท
งบกลาง รวม 7,353,800 บาท

งบกลาง รวม 7,353,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างองคการ
บริหารสวนตําบล โดยคํานวณจายในอัตราร้อยละ 5 เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.5/ว
 9  ลว. 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินทดแทนลูกจ้างจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,870,800 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ชวงอายุ 60-69 ปี จํานวน 329 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน เป็น
เงิน 2,368,800 บาท
- ชวงอายุ 70-79 ปี จํานวน 195 คนๆละ 700 บาท/เดือน เป็น
เงิน 1,638,000 บาท
- ชวงอายุ 80-89 ปี จํานวน 70 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน เป็น
เงิน 672,000 บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 16 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เป็น
เงิน 192,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 2130 ลว. 12 กรกฎาคม 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,548,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- อายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 5 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เป็น
เงิน 60,000 บาท
- อายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 155 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน เป็น
เงิน 1,488,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 2130 ลว. 12 กรกฎาคม 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส จํานวน 12 เดือน ดังนี้ ผู้ป่วยเอดส จํานวน 5 คนๆ ละ 500
 บาท/เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 2130 ลว. 12 กรกฎาคม 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
สวนรวม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายจายตามข้อผูกพัน

การดําเนินการศูนยประสานงานและบริหารจัดการสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําบ้านหนองฮู

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบ การดําเนินการศูนยประสานงานและ
บริหารจัดการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําบ้านหนอง
ฮู เชน คาวัสดุอุปกรณ คาซอมบํารุงรักษาและซอมแซม คา
ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 26
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลว
. 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลอีเซ จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สปสช.) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 3

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,387,820 บาท

งบบุคลากร รวม 5,569,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก
 - นายกองคการบริหารสํวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 20,400
 บาท รวมเป็นเงิน 244,800 บาท
 - รองนายกองคการบริหารสํวนตําบล 2 คน จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 11,220 บาท รวมเป็นเงิน 269,280 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
 - นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนๆละ 1,750 บาท รวม
เป็นเงิน 21,000 บาท 
 - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คนๆละ 880 บาท รวม
เป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แก
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนๆละ 1,750 บาท รวมเป็น
เงิน 21,000 บาท
 - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คนๆละ 880 บาท รวม
เป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
- ประธานสภาฯเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภาฯเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
- เลขานุการสภาฯเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
- สมาชิกสภาฯจํานวน 10 คนๆ ละ 7,200 บาท/เดือน เป็น
เงิน 864,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,689,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,775,120 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ดังนี้ ตําแหนง
ปลัด อบต. พร้อมปรับปรุงเงินเดือน เป็น
เงิน 483,120 บาท, ตําแหนงรองปลัด อบต.พร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน เป็นเงิน 498,600 บาท, ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต
. พร้อมปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 336,360 บาท, ตําแหนงนัก
วิชาการเกษตร พร้อมปรับปรุงเงินเดือน เป็น
เงิน 229,920 บาท, ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 336,360 บาท, ตําแหนงนักจัดการงาน
ทั่วไป พร้อมปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 203,280 บาท, ตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมปรับปรุงเงินเดือน เป็น
เงิน 229,920 บาท, ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 171,720 บาท และ
ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมปรับปรุงเงินเดือน เป็น
เงิน 285,840 บาท  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 11,040 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส
.ร.) แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ เป็นไปตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี วาด้วยบําเหน็จความชอบ คาตอบแทน และการชวย
เหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือชวย
เหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนง
- ตําแหนงปลัด อบต. เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
- ตําแหนงรองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท
 - ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 747,240 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง
 - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมปรับปรุงอัตราคา
จ้าง เป็นเงิน 195,600 บาท
 - ตําแหนงนักการภารโรง พร้อมปรับปรุงอัตราคาจ้าง เป็น
เงิน 179,640 บาท
 - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน พร้อมปรับปรุงอัตราคา
จ้าง เป็นเงิน 156,000 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงยาม พร้อมปรับปรุงอัตราคา
จ้าง เป็นเงิน 108,000 บาท 
 - พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป พร้อมปรับปรุงอัตรา
คาจ้าง เป็นเงิน 108,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป
 - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน เดือนละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท
 - ตําแหนงคนงานทั่วไป เดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000
 บาท
 - ตําแหนงยาม เดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,635,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 465,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 240,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและ
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ หรือชําระหนี้
เงินกู้เพื่อที่อยูอาศัยของพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานสวนตําบล หรือลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือคา
จ้างประจําจากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจ้าง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้
บริหารท้องถิ่น ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใช้ในราชการ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น 1) คารับรองต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลและพิธีการ เพื่อจายเป็นคารับรองและเลี้ยงรับรอง  คา
อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ คาพิมพเอกสารและคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ ซึ่งจําเป็นต้องจาย
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
งาน หรือนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นต้น  
2) คาใช้จายในการจัดประชุมราชการ (1) การประชุมราชการภาย
ในหนวยงาน (2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น (4) การประชุมประชาคมหมู
บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนด (5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (6) การประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชน (7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5 กุมภาพันธ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.อีเซ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุม
ดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือ
ใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ตางๆ คาหรีดหรือพวงมาลา เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน ตลอดจนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้า 90 ลําดับที่ 23

วันที่พิมพ : 17/8/2565  13:18:03 หน้า : 12/66



ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน ผ้าใบเต้นท
ขนาดใหญ แผนป้ายชื่อสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) เก้าอี้
พลาสติก กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ตรายาง ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ตู้เก็บ
อุปกรณดับเพลิง กระติกน้ําร้อน สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบล้อ
ลาก ที่นอน แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้า
หม อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แมแรง ไขควง ประแจ ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรอง
แสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา ไฟหน้า ไฟเบรก กระจก
มองข้างรถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แป้น
พิมพ เมนบอรด เมาส เราเตอร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานและคาไฟฟ้า
สาธารณะ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานัก
งาน และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คา
เชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาไปรษณีย คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 103,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เก้าอี้สํานักงาน ขนาด กว้าง 60 x ลึก 62 x 
สูง 94 เซนติเมตร จํานวน 6 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) โครง
ภายในผลิตจากเหล็กดัดตัดแตงขึ้นรูปตามรูปทรงของเก้าอี้ 2) ที่
นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดแตงขึ้นรูป หุ้มด้วย
หนังเทียม 3) เท้าแขน ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม บุ
ฟองน้ําหุ้มหนังเทียม 4) ระบบปรับโยก ใช้ระบบสปริงบังคับความ
ออนนุมในการโยก 5) ระบบปรับความสูงและต่ําของเก้าอี้ใช้
ระบบแกนไฮโดรลิค 6) โครงขา เป็นแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็ก
พับขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน เป็นครุภัณฑนอกบัญชีมาตรา
ฐานครุภัณฑ จัดหาตามท้องตลาดปัจจุบัน 

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2) เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหงประเทศไทย เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกนหลัก (8 core) 
และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย, - หนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB, - มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 2) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB, - มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB, - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย, - มDีVD-RW หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย, - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง, - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง, - มีแป้นพิมพและ
เมาส, - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย เป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1
 หนวย, - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB, - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB, - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย, - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว, - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3
 ชอง, - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อย
กวา 1ชอง, - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง, - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth เป็นไปตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน, - มีความละเอียดในการ
พิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi, - มีความเร็วในการพิมพขาวดํา
สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm), - มีความ
เร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20 หน้าตอ
นาที (ppm), - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 256 MB, - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดํา และ สี) ได้, - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi, - มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ(Auto Document Feed), - สามารถถายสําเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวดํา, - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99
 สําเนา, - สามารถยอและขยายได2้5 ถึง 400 เปอรเซ็นต, - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง, - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขาย
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้, - มีถาดใสกระดาษได้
รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน, - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเทิดทูลและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การจัดงานวันรัฐ
พิธี วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

จํานวน 80,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญอื่นๆ ของชาติ เพื่อ
เทิดทูลปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 - งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏา
คม 2566 จํานวน 20,000 บาท
 - งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 จํานวน 20,000 บาท
 - งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 จํานวน 10,000 บาท
- งานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13
 ตุลาคม 2565 จํานวน 20,000 บาท
 - งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 จํานวน 5,000 บาท
 - งานวันสําคัญของชาติ 5 ธันวาคม 2565 จํานวน 5,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 8
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนตําบลอีเซ

จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อ
สํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตาม
โครงการฯ เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 24
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,918,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,379,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,379,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 984,120 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี 
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง พร้อมปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน เป็นเงิน 336,360 บาท
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน เป็นเงิน 226,080 บาท
- ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ พร้อมปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน เป็นเงิน 218,400 บาท 
- ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 203,280 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 341,040 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมปรับปรุงอัตราคาตอบ
แทน เป็นเงิน 185,040 บาท 
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมปรับปรุงอัตราคาตอบ
แทน เป็นเงิน 156,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ : 17/8/2565  13:18:03 หน้า : 21/66



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก
พนักงานจ้างภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือน
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ กําหนด, คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้
รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ หรือชําระหนี้
เงินกู้เพื่อที่อยูอาศัยของพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ : 17/8/2565  13:18:03 หน้า : 22/66



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานสวนตําบล หรือลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือคา
จ้างประจําจากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจ้าง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใช้ในราชการ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ
เอกสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โตะ เก้าอี้ และ
ครุภัณฑอื่นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28
 พฤษภาคม 2564     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาไฟฟ้าสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
บ้านพระ หมูที่ 2 ตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เก้าอี้สํานักงาน ขนาด กว้าง 60 x ลึก 62 x 
สูง 94 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) โครง
ภายในผลิตจากเหล็กดัดตัดแตงขึ้นรูปตามรูปทรงของเก้าอี้ 2) ที่
นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดแตงขึ้นรูป หุ้มด้วย
หนังเทียม 3) เท้าแขน ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม บุ
ฟองน้ําหุ้มหนังเทียม 4) ระบบปรับโยก ใช้ระบบสปริงบังคับความ
ออนนุมในการโยก 5) ระบบปรับความสูงและต่ําของเก้าอี้ใช้
ระบบแกนไฮโดรลิค 6) โครงขา เป็นแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็ก
พับขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน เป็นครุภัณฑนอกบัญชีมาตรา
ฐานครุภัณฑ จัดหาตามท้องตลาดปัจจุบัน 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียว
กัน, - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต, - มีความละเอียดใน
การพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm), - มี
ความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm), - สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้, - มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi, - มีถาด
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed), - สามารถถาย
สําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา, - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม
น้อยกวา 99 สําเนา, - สามารถยอและขยายได2้5 ถึง 400
 เปอรเซ็นต, - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง, - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือ
ขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้, - มีถาดใสกระดาษ
ได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน, - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 228,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 210,840 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ตําแหนง นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 210,840 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท  0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและ
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 494,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 494,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบล อี
เซ อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560     

ค่าใช้สอย รวม 434,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 384,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานศูนยกู้ชีพองคการบริหารสวนตําบล โดยทําสัญญาจ้างระบุ
ขอบเขตหน้าที่การทํางานให้ชัดเจน เฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ มี
การสงมอบงาน และการตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ เป็นไป
ตามหนังสือสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตําบลอีเซ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับเป็นคาชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
ธรรมชาติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 5
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โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คา
จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 2     

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คา
จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตกู้ชีพ เครื่อง
คอมพิวเตอร เรือ เครื่องเรือยนต ตู้ โตะ  เก้าอี้ และครุภัณฑ
อื่นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28
 พฤษภาคม 2564     
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน แมแรง ไขควง ประแจ ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลม
กรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา ไฟหน้า ไฟ
เบรก กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,518,560 บาท

งบบุคลากร รวม 3,064,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,064,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,201,040 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองการศึกษา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 336,360 บาท, ตําแหนง นักวิชาการศึกษา พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 258,000 บาท, ตําแหนง นักวิชาการ
วัฒนธรรม พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 207,480
 บาท  และ ตําแหนง ครู คศ.2 จํานวน 2 อัตรา พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 766,320 บาท,  ตําแหนง ครู คศ.1
 จํานวน 2 อัตรา  พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 632,880 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542,  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับ ครู คศ.2
 จํานวน 2 อัตรา เดือนๆ ละ 3,500  บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 737,520 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็นเงิน 112,800 บาท และตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 624,720 บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30
 ธันวาคม 2558     
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งบดําเนินงาน รวม 388,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและ
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานสวนตําบล หรือลูกจ้างประจํา บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือคาจ้างประจําจากเงินงบประมาณ
รายจาย งบบุคลากรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือเงินอุด
หนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น แตไม
หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563     
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใช้ในราชการ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

"รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น คาใช้จายในการจัดประชุม
ราชการ (1) การประชุมราชการภายในหนวยงาน (2) การประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (3) การ
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น (4
) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (5) การประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น (6) การ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวย
งานอื่นของรัฐหรือเอกชน (7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5
 กุมภาพันธ 2563"     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.อีเซ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร ตู้ โตะ เก้าอี้  และครุภัณฑอื่นๆ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ไม้ตี
ปิงปอง นาฬิกาจับเวลา นวม เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายตะ
กร้อ ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ วอลเลยบอล ลูกฟุตบอล ลูก
แชรบอล ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28
 พฤษภาคม 2564     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28
 พฤษภาคม 2564     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาน้ําประปาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28
 พฤษภาคม 2564      
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งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลอีเซ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มี
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย, - หนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB, - มีหนวย
ความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 8 GB, - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย, - มีจอภาพที่รองรับ
ความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อย
กวา 12 นิ้ว, - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา ไมน้อยกวา 3 ชอง, - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง, - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง, - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth เป็นไปตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,951,170 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,224,570 บาท

ค่าใช้สอย รวม 685,850 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 685,850 บาท

1.) รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด. ดังนี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 35
 คนๆ ละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 180,075
 บาท, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามฯ จํานวน 31
 คนๆ ละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 159,495
 บาท, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม จํานวน 20
 คนๆ ละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 102,900 บาท
2.) คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) จํานวน 86 คน ประกอบด้วย คาจัดการเรียนการสอน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 146,200 บาท, คาหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 17,200 บาท, คาอุปกรณการ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 17,200 บาท, คาเครื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 25,800 บาท, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 36,980
 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลว. 18 กรกฎาคม 2565 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 4    
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ค่าวัสดุ รวม 538,720 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 538,720 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด. , เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ดังนี้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 35 คน เป็นเงิน 72,800
 บาท, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามฯ จํานวน 31
 คน เป็นเงิน 64,480 บาท, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญ
ธรรม จํานวน 20 คน เป็นเงิน 41,600 บาท, โรงเรียนบ้านอี
เซ (คุรุราษฎรวิทยา) จํานวน 88 คน เป็นเงิน 183,040
 บาท, โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค จํานวน 85 คน เป็น
เงิน 176,800 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว. 18 กรกฎาคม 2565 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 1     

งบเงินอุดหนุน รวม 726,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 726,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 726,600 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สนับสนุนอาหารกลาง
วัน ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200 วัน ดังนี้ โรงเรียน
บ้านอีเซ (คุรุราษฎรวิทยา) จํานวน 88 คน เป็นเงิน 369,600
 บาท และ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค จํานวน 84
 คน เป็นเงิน 357,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว. 18 กรกฎาคม 2565 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 2     
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

วันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คาใช้
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาของขวัญและรางวัล คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 3     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 374,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินการป้องกันและระงับโรคไข้เลือด
ออก เชน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาทําความ
สะอาด คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มผู้รวมกิจกรรม และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (3) ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดตอ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 1
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โครงการควบคุม และป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดตออื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การป้องกันโรค
มือ เท้า ปาก  เชน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาทํา
ความสะอาด คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มผู้รวม
กิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 2     

สําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว และการดําเนินงานขับ
เคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิถุนายน 2565 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 10     

สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 5,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิถุนายน 2565 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 92 ข้อที่ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพน
ละอองฝอย และครุภัณฑอื่นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะ
สม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย  เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สําลี และผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง ลูกยาง  ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม  2564     

งบเงินอุดหนุน รวม 249,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 249,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต จํานวน 9,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการบริจาคโลหิต ประจําปีงบประมาณ 2566 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 92 ลําดับที่ 6     
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนองคกรประชาชน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ  2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 92 ข้อที่ 8    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 971,000 บาท

งบบุคลากร รวม 801,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 801,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 759,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองสวัสดิการสังคม พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 336,360 บาท, ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 422,640 บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว. 30
 ธันวาคม 2558     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว. 30 ธันวาคม 2558     
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งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานสวนตําบล หรือลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือคา
จ้างประจําจากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจ้าง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563     
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใช้ในราชการ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.อีเซ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง
พิมพเอกสาร ตู้ โตะ เก้าอี้ และครุภัณฑอื่นๆ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564     

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการจัดงานและการฝึกอบรม เชน คา
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 5     

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการจัดงานและการฝึกอบรม เชน คา
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  หน้าที่ 79 ลําดับที่ 1     
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โครงการสนับสนุนการดําเนินการของพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

จํานวน 5,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม เชน คา
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 6     

โครงการสนับสนุนการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตําบลอีเซ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คาใช้
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 84 ลําดับ
ที่ 10     

โครงการให้ความสงเคราะหผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
และผู้ที่รับผลกระทบจากโรคระบาด

จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการสงเคราะหชวยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส คนแก คนชรา ในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารง
ชีพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2566-2570 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 4     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม การมีสวนรวมในกระบวนการจัดการขยะอยาง
ยั่งยืน

จํานวน 50,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 5     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
และสถานศึกษา

จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 99 ลําดับที่ 5     

งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเสียว ตาม
โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2566
 เป็นศูนยให้คําปรึกษาหรือแนะนําหลักเกณฑและวิธีการในการขอ
รับการชวยเหลือในด้านตางๆ ให้กับประชาชนที่ติดตอ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 7     
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ

จํานวน 5,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 9 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 8     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬามวลชนตําบลอีเซ ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คา
เชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายหรือทีมผู้เข้ารวมแขง
ขัน คาโลหรือถ้วยรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2566-2570  หน้าที่ 89 ลําดับที่ 18     

โครงการสงเสริมกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬากับ
หนวยงานอื่น

จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา คา
อุปกรณกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 21    
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการมหกรรมการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด "โพธิ์ศรีสุวรรณ
เกมส"

จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
มหกรรมแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด "โพธิ์ศรีสุวรรณ
เกมส" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 20     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตาม
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา เชน คาใช้จายพิธีทางศาสนา คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 5     
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โครงการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรหลักสูตรศาสนพิธีพิธีกรรมทาง
ศาสนา

จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 11     

โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตาม
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570  หน้าที่ 116 ลําดับที่ 4 
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและงานกตัญูผู้สูงอายุ ตําบลอี
เซ

จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตาม
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและงานกตัญูผู้สูงอายุ ตําบล
อีเซ เชน คาใช้จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 116 ลําดับที่ 3     

จัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตาม
โครงการ เชน คาใช้จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 116
 ลําดับที่ 2    
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จัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ําลุมน้ําห้วยทับทัน สานสัมพันธ
ศรีสะเกษ - สุรินทร

จํานวน 60,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตามโครงกา
รดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ําลุมน้ําห้วยทับทัน สานสัมพันธ
ศรีสะเกษ - สุรินทร เชน คาใช้จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัด
สถานที่ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 116 ลําดับที่ 1     

สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตาม
โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เชน คาใช้จายพิธี
ทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไม
มีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570  หน้าที่ 117 ลําดับที่ 8    

วันที่พิมพ : 17/8/2565  13:18:03 หน้า : 54/66



งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรวมน้ําใจสูธารากาชาดและการออกร้านนิทรรศการในงาน
ปีใหมสี่เผาไทย

จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการใน
เทศกาลปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 118 ลําดับ
ที่ 10    

ประเพณีบุญข้าวจีมหัศจรรยของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ จํานวน 100,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
ประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรยของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 9    

วันที่พิมพ : 17/8/2565  13:18:03 หน้า : 55/66



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 948,000 บาท

งบบุคลากร รวม 534,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 534,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 492,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองชาง พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 336,360
 บาท และตําแหนง นายชางโยธา พร้อมปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน เป็นเงิน 155,640 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30
 ธันวาคม 2558      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558     

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ กําหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557      
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใช้ในราชการ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.อีเซ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โตะ เก้าอี้ คาบํารุงรักษาซอมแซมถนน ทางระบาย
น้ํา และครุภัณฑอื่นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว.  28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558     

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ ไมคลอยพร้อม
เครื่องสงสัญญาน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ ปลกไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอร เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28
 พฤษภาคม 2564     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ โถส้วม อางล้างมือ นั่งร้าน สี  ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี เหล็กเส้น แปรงทาสี ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     
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งบลงทุน รวม 54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง มอเตอร
ไฟฟ้า จํานวน 6 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอรไฟฟ้า
2) ขนาดทอสงไมน้อยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
3) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
4) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้าต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

งานก่อสร้าง รวม 3,381,150 บาท
งบลงทุน รวม 2,881,150 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,881,150 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัย อบต.อีเซ จํานวน 211,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัย อบต.อีเซ อาคาร ค.ส.ล
.ชั้นเดี่ยว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 50

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ถนน คสล. ข้างองคการบริหารสวนตําบลอีเซทางทิศตะวันตก จํานวน 286,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างองคการ
บริหารสวนตําบลอีเซทางทิศตะวันตก ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 73 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวาง
ทอ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (1) จัดให้มีและ
บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 64 ข้อที่ 50
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ถนน คสล. จากทางทิศตะวันตกบ้านโนนไปทางทิศเหนือ จํานวน 244,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางทิศตะวัน
ตกบ้านโนนไปทางทิศเหนือ หมูที่ 12 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุ
งรักษาทางน้ําและทางบก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 45

ถนน คสล. จากบ้านนางอําพร จันอินทร ไป ถึงบ้านอีเซใต้ จํานวน 365,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านนาง
อําพร จันอินทร ไป บ้านอีเซใต้ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุ
งรักษาทางน้ําและทางบก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 59 ลําดับที่ 23

ถนน คสล. ทางเข้า-ออกองคการบริหารสวนตําบลอีเซ จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ทางเข้า-ออก
องคการบริหารสวนตําบลอีเซ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 65 ลําดับที่ 51

ถนน คสล. ฝั่งวัดป่าเจริญธรรมเส้นทางไปป่าชุมชนโนนใหญ จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นฝั่งวัดป่า
เจริญธรรมเส้นทางไปป่าชุมชนโนนใหญ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุ
งรักษาทางน้ําและทางบก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 17
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ถนน คสล. เส้นทางด้านทิศเหนือบ้านน้อยดงเมืองไปทางทิศตะวันตก จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางด้านทิศ
เหนือบ้านน้อยดงเมืองไปทางทิศตะวันตก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุ
งรักษาทางน้ําและทางบก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 33

ถนนดินจากทิศใต้วัดบ้านแสงไปโนนบ้านเกา จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดิน เส้นทางจากทิศใต้วัดบ้านแสงไป
โนนบ้านเกา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา
เฉลี่ย 1.00 เมตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 61 ลําดับ
ที่ 32

ถนนดินจากบ้านนายสุระพงษไปทางปู่ตา จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดิน เส้นทางจากบ้านนายสุระพงษไป
ทางปู่ตา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา
เฉลี่ย 1.90 เมตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 57 ลําดับ
ที่ 11

รั้วกําแพง คสล. องคการบริหารสวนตําบลอีเซทางฝั่งทิศตะวันตก จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้วกําแพง คสล. องคการบริหารสวนตําบล
อีเซทางฝั่งทิศตะวันตก ขนาด
สูง 1.80 เมตร ยาว 73.00 เมตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 67 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 49
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รางระบายน้ําตามแนวถนนเส้นกลางหมูบ้านทางทิศตะวันออกไป
ตะวันตกและตามซอยในหมูบ้านอีเซใต้

จํานวน 243,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา ตามแนวถนนเส้นกลางหมู
บ้านทางทิศตะวันออกไปตะวันตก บ้านอีเซ หมูที่ 7 ขนาด
กว้าง 0.20 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุ
งรักษาทางน้ําและทางบก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 69 ลําดับที่ 22

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 9,250 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับเป็นคาชดเชยงานกอสร้าง (คา K) เป็นไป
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลว.  5 มีนาคม 2561     

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตไฟฟ้าจากนานางทองหัน ถึงบ้านนายถนอม ทองสําแดง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขา
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ) คาใช้จายงานขยายระบบจําหนาย
ไฟฟ้าแรงต่ําบ้านอีเซ หมูที่ 5 บริเวณนานางทองหัน ไปทางบ้าน
นายถนอม ทองสําแดง เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) การสาธารณูปโภคและการกอสร้าง
อื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 15
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ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าให้กับประปาบ้านแสง (บริเวณทิศ
เหนือวัดบ้านแสง) ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขา
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ) คาใช้จายงานขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าให้กับประปาบ้านแสง (บริเวณทิศเหนือวัดบ้าน
แสง) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 (4) การสาธารณูปโภคและการกอสร้าง
อื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 51

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

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

โครงการสงเสริมการเกษตรอินทรีย จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรมตามโครงการสงเสริมการ
เกษตรอินทรีย เชน คาตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 103 ข้อที่ 6
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 128,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะตําบลอีเซ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตาม
โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะตําบลอีเซ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 108 ลําดับที่ 13

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตาม
โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 9
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โครงการสนองตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตาม
โครงการสนองตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 3

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและจัดงานตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัด
สถานที่ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 105 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จํานวน 38,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
อนุรักษทรัพยากรป่าไม้อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 หน้าที่ 114 ลําดับที่ 3 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 285,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน คีม จอบ เทป
วัดระยะ อางล้างมือ ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน คลอรีน  สารส้ม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28
 พฤษภาคม 2564     

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายคาไฟฟ้ากิจการประปาขององคการ
บริหารสวนตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564     
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