
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ

อําเภอ โพธิศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,860,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,265,580 บาท
งบบุคลากร รวม 5,323,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
 - นายกองค์การบริหารสํวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 20,400
 บาท รวมเป็นเงิน 244,800 บาท
 - รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล 2 คน จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 11,220 บาท รวมเป็นเงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750 บาท รวม
เป็นเงิน 21,000 บาท 
 - รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล 2 คนๆละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750 บาท รวม
เป็นเงิน 21,000 บาท
 - รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล 2 คนๆละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 7,200 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,145,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
- 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 21 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,493,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,763,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
- ตําแหน่งปลัด อบต. พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 376,080
 บาท 
- ตําแหน่งรองปลัด อบต. พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 323,760 บาท
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต. พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 323,760 บาท 
- ตําแหน่งนักวิเคราะห์ฯ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 233,760
 บาท
- ตําแหน่งนักจัดการฯ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 298,440
 บาท 
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 207,240 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
- ตําแหน่งปลัด อบต. เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
- ตําแหน่งรองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,620 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นักการ
ภารโรง  พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  ยาม  คนงานทัวไป  สังกัดสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตามตําแหน่งและอัตราทีได้รับอนุมัติ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 24,000 บาท
- ตําแหน่งนักการภารโรง เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,665,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ  หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล  ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ผู้
บริหารท้องถิน  และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การ
บริหารส่วนตําบล
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เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ผู้บริหารท้อง
ถิน  และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าจ้างบริการสํารวจ ค่ารางวัดทีดิน ที
สาธารณะประโยชน์ทีถูกบุกรุก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1)  รายการค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและพิธีการ  ตัง
ไว้   10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและเลียงรับรอง  ค่า
อาหาร  เครืองดืม  ของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง
เพือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน  หรือนิเทศงานหรือเยียม
ชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
2)  รายการค่าเลียงรับรองประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่ง
ตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันที  28  กรกฎาคม  2548)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ  (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้าที  103  ข้อที  2)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในการเลือกตัง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกียวกับการเลือก
ตัง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  ทีเกียวข้องกับ
การดําเนินการเลือกตัง ฯลฯ (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้าที 99 ข้อที 4)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบียเลียง ค่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก อบต
. และผู้มีสิทธิเบิก
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชน  ประชาคมตําบล  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน  และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานราชการในพืนที  เช่น   ค่าจัด
เตรียมสถานที  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครือง
ดืม  ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  (นํามาจาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  104  ข้อที  5)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ
โครงการเทิดทูลและธํารงไว้ซึงสถาบันหลักของชาติ การจัดงานวันรัฐพิธี วัน
สําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทิดทูลและธํารงไว้ซึง
สถาบันหลักของชาติ การจัดงานวันรัฐพิธี วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์  เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่ากระดาษและ
เครืองเขียน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องหรือ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  103  ข้อที  2)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ  ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  เครืองตัดหญ้า  และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์
ต่างๆ สิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด จาน ช้อน ซ้อม มีด จาน
รอง ไม้ถูพืน หม้อ ถาด ชุดกาแฟ กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  ยางรถ
ยนต์  นํามันเบรก  กระจกมองข้าง  สายไมล์  ฟิลม์กรองแสง  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเชล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครืองพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล จานบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Compack Disk, Digital Video Disk, Fla
sh Drive) หมึกพิมพ์ เมาท์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและค่า
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบริการขนส่งทางไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ

งบลงทุน รวม 86,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันเก็บเอกสาร จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางแฟ้มตัง 40 ช่อง จํานวน 1 หลัง (เป็นครุภัณฑ์
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนสูงกระจก จํานวน 2 หลัง (เป็นครุภัณฑ์
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560)
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560)
เครืองพิมพ์ จํานวน 3,300 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง  (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560)
เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพือสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 105 ข้อ 10)
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งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลโดด ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าว
สารการซือหรือการจ้างฯ (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้าที 21 ข้อ 1)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 115,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโพธิศรีสุวรรณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
 เป็นเงิน 20,000 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 22 ข้อ 4)
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโพธิศรีสุวรรณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12
 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 10,000 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 21 ข้อ 2)
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโพธิศรีสุวรรณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช ประจําปีงบประมาณ 2561 เป็น
เงิน 5,000 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 110 ข้อ 1)                                                            
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโพธิศรีสุวรรณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 80,000
 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 1) หน้า 21 ข้อ 3)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มรายงาน ค่าจ้างเหมาอัดขยาย
ภาพ ค่าธรรมเนียมและค่าฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพือรับฟังปัญหาและความต้อง
การของประชาชนตําบลอีเซ จัดทําแผนพัฒนาท้องถินและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน และทีเกียวกับการทํากิจกรรม ฯลฯ (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 99 ข้อที 1)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,925,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,460,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,460,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,092,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 317,520 บาท
- ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 299,640 บาท
- ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 275,760 บาท 
- ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 199,200 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 278,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 149,880 บาท
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 128,880 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ เป็นเงิน 24,000 บาท
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 288,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการเปิด
ซอง จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบฯ กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลง
ทะเบียน ค่าอบรมสัมมนา สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้
มีสิทธิเบิกตามระเบียบ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี  และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความ
เหมาะสม

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข กาว แบบพิมพ์ ผ้า
หมึกพิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกตต์ เมาส์ คีย์บอร์ด จาน
หรือเครืองอ่านและบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน จํานวน 6 หลัง (เป็น
ครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 732,880 บาท
งบบุคลากร รวม 152,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 152,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 128,880 บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 128,880 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือน
ละ 2,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ โดยให้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน/ราย
วัน/รายชัวโมง โดยทําสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าทีการทํางานให้
ชัดเจน เฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ์ มีการส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน
ตามระเบียบพัสดุ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดตังศูนย์อํานวยความสะดวกและปลอดภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์อํานวยความสะดวกและปลอดภัย
ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถาน
ที ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 96 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างและผู้ได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าที เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือราษฎรทีประสบภัยธรรมชาติตามหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ
. 2556 ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือการช่วย
เหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2543 (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564 หน้า 97 ข้อ 4)
โครงการฝึกอบรมจัดตังอาสาสมัคร อปพร. ตําบลอีเซ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตังอาสาสมัคร อป
พร. ตําบลอีเซ เพือเสริมสร้างความพร้อมและเพิมศักยภาพให้ อปพร. เจ้า
หน้าทีประจําศูนย์ ประกอบด้วยค่า วิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเครืองแบบ สมาชิก อปพร. ค่าอาหารเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า  15  ข้อ 1 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น รถยนต์กู้ชีพ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความเหมาะสม

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวยจราจร สัญญานไฟ
กระพริบ ยางรถยนต์ นํามันเบรก สายไมล์ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครือง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ป้ายสามเหลียมหยุดตรวจ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายสามเหลียมหยุดตรวจ (เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน) (นํามาจาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98 ข้อ 9)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,809,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,340,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,340,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,583,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินให้แก่พนักงานส่วนตําบล
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 317,520 บาท
- ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 199,200 บาท 
- ตําแหน่ง ครู จํานวน 2 อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 588,600 บาท
- ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน เป็นเงิน 478,080 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 3,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 619,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมปรับปรุงอัตราค่าจ้าง เป็น
เงิน 145,560 บาท
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราค่า
จ้าง เป็นเงิน 473,640 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
 - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ เป็นเงิน 24,000 บาท 
 - ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 421,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ
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เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบ
กําหนด ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนให้หน่วยงานอืนทีจัดอบรมฯ พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความเหมาะสม

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข กาว แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกตต์ เมาส์ คีย์บอร์ด จาน
หรือเครืองอ่านและบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลอีเซ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลอีเซ

งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 48,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา) ตามโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 30,000 บาท (นํามาจากแผนพััฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม(ฉบับที 1) หน้า 18 ข้อ1)
อุดอุดหนุนโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา) ตามโครงการฝึกสอนอาชีพ
การทอผ้าเช็ดเท้า ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ จํานวน 18,000
 บาท (นํามาจากแผนพััฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม(ฉบับ
ที 1) หน้า 18 ข้อ 2)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,736,940 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,064,940 บาท
ค่าใช้สอย รวม 547,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 547,500 บาท

1)เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 30 คนๆละ 20 บาท จํานวน 280
 วัน เป็นเงิน 168,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม จํานวน 20 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 112,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ จํานวน 25
 คนๆละ 20 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 140,000 บาท
2)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้ 127,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลอีเซ

ค่าวัสดุ รวม 517,440 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 517,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่
- โรงเรียนบ้านอีเซคุรุราษฎร์วิทยา จํานวน 88 คนๆละ 8
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 183,040 บาท
- โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ จํานวน 80 คนๆละ 8
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 166,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 30 คนๆละ 8 บาท/วัน จํานวน 280
 วัน เป็นเงิน 67,200 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม จํานวน 20 คนๆละ 8
 บาท/วัน จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 44,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ จํานวน 25
 คนๆละ 8 บาท/วัน จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 56,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 672,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 672,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 672,000 บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วัน จํานวน 88 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 352,000
 บาท
-อุดหนุนโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วัน จํานวน 80 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 320,000
  บาท 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย ค่า
ตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองดนตรีและเครืองเสียง ค่าใช้จ่ายงาน
ปฏิคม เช่น นําดืม นําแข็ง ค่าวัสดุดําเนินการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าของขวัญ
และค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 78 ข้อ 4)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 129,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดต่ออืนๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือ
โรคติดต่อในพืนที เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคมือเท้า
ปาก  เป็นต้น ประกอบด้วย ค่านํายา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํามัน ค่าป้าย ค่าอาหารเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 80 ข้อ 2)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบ
ด้วย การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดซือวัคซีน
ป้องกันโรค ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํามัน ค่าป้าย ค่า
อาหารเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามา
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 80 ข้อ 3)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครืองพ่นยุง รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร ตู้ เก้าอี รถตัดหญ้า ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น แอลกอฮอล์ นํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 9,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโพธิศรีสุวรรณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ข้อ 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 892,760 บาท
งบบุคลากร รวม 662,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 662,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 620,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
 - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ พร้อมปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน เป็นเงิน 317,520 บาท
 - ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 303,240 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ จํานวน 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบ
กําหนด ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะ
สม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความเหมาะสม

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส คนแก่ คนชรา จํานวน 30,000 บาท
เพือให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรทีประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้
ด้อยโอกาส  ตลอดทังช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 76 ข้อ 5)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 250,760 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง บํารุงและซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกสํานักงาน รวมทังไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 120,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,760 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 120,760 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครืองสูบนํา แพสูบ
นํา ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล การดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด ค่า
ใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 16 ข้อ 1 )
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและในชุมชน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะ
สม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 91 ข้อ 6)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนเสริม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน  เช่น  การฝึกอบรม  การประชุม
ชีแจง เพือสร้างความเข้าใจ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 99 ข้อ 3)
โครงการอบรมและส่งเสริมกระบวนการแปรรูปขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและส่งเสริมกระบวนการ
แปรรูปขยะมูลฝอย เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
มีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 9 ข้อ 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโพธิศรีสุวรรณ ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 20,000
 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110
 ข้อ 1)
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโพธิศรีสุวรรณ ตามโครงการมหกรรม
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โพธิศรีสุวรรณ เกมส์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 จํานวน 20,000 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 109 ข้อ 1)
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลอีเซ เพือใช้จ่ายตามโครงการฯ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
แข่งขันกีฬามวลชนตําบลอีเซ ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที  ค่าอาหารทําการนอก
เวลาของพนักงานและลูกจ้าง  ค่าวัสดุกีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงิน
รางวัล  ค่าอาหารและเครืองดืมค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดและปิดการแข่ง
ขัน  ค่าธงทิวและด้ามธง  ค่าจัดทําป้ายชือทีมนักกีฬาชุมชน  ค่าวัสดุดําเนิน
การ  เช่น  กระดาษ  โฟม  กาว  ดอกไม้  ธูปเทียน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 3) 
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ในพืนทีจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที  ค่าอาหารทําการนอก
เวลาของพนักงานและลูกจ้าง  ค่าวัสดุกีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงิน
รางวัล  ค่าอาหารและเครืองดืมค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดและปิดการแข่ง
ขัน  ค่าธงทิวและด้ามธง  ค่าจัดทําป้ายชือทีมนักกีฬาชุมชน  ค่าวัสดุดําเนิน
การ  เช่น  กระดาษ  โฟม  กาว  ดอกไม้  ธูปเทียน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 2) 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อําเภอโพธิศรีสุวรรณคัพ" จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามในการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวล
ชน "อําเภอโพธิศรีสุวรรณคัพ" และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม  (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 3) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88 ข้อ 6)
โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบังไฟ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 87 ข้อ 2)
โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสายนํา ลุ่มนําห้วย
ทับทัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87 ข้อ 1)

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  09:56:11 หน้า : 16/24



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานกตัญ ูผู้สูงอายุ ตําบลอีเซ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันกตัญ ูผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87 ข้อ 4)
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87 ข้อ 2)
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม เช่น กิจกรรมขับร้องทํานองสรภัญญะ, งานบุญผะเหวด  เป็นต้น  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564 หน้า 88  ข้อ 9)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโพธิศรีสุวรรณ ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการในเทศกาลปีใหม่สีเผาไท
ศรีสะเกษ (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 110 ข้อ 2)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,091,560 บาท
งบบุคลากร รวม 597,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 597,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 555,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 356,160 บาท
- ตําแหน่ง นายช่างโยธา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 199,200 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 466,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบฯ กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะ
สม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแลของกอง
ช่างเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข กาว แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น ไม้ ท่อ อิฐ ทินเนอร์ นํามัน แปรงทาสี นํามันทาไม้ ตะปู ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกตต์ เมาส์ คีย์บอร์ด จาน
หรือเครืองอ่านและบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 28,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันเก็บเอกสาร จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กลินชักเก็บ
เอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 1 หลัง (เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคา
ครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 13,000 บาท
เพือจัดซือตู้บานเลือนสูงกระจก จํานวน 1 หลัง (เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)

ครุภัณฑ์โรงงาน
แบบหล่อลูกปูนทรงเหลียม จํานวน 8,000 บาท
เพือจัดซือแบบหล่อลูกปูนทรงเหลียม พร้อมเหล็ก
กระทุ้ง จํานวน 1 ชุด (เป็นครุภัณฑ์นอกเหลือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,221,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,221,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,221,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระ หมู่ที 2 ไปบ้าน
หนองฮู หมู่ที 3

จํานวน 195,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพระ หมู่ที 2 ไปบ้านหนอง
ฮู หมู่ที 3 หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56 ข้อ 7)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสง หมู่ที 1 ตําบลอีเซ 
ไปบ้านเสียว ตําบลเสียว

จํานวน 199,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสง หมู่ที 1 ตําบลอีเซ ไป
บ้านเสียว ตําบลเสียว หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 61เมตร (นํามา
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 6 ข้อ 1 )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปะ หมู่ที 4 จํานวน 273,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแปะ หมู่
ที 4 หนา 0.15 กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 57 ข้อ 16)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีเซ หมู่ที 5 ไปบ้านอีเซ 
หมู่ที 7

จํานวน 227,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเซ หมู่ที 5 ไปบ้านอีเซ หมู่
ที 7 หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 58 ข้อ 21)
โครงการขยายเขตวางท่อส่งนําเพือการเกษตร บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที 9 ไป
หนองบัว

จํานวน 318,000 บาท

เพือขยายเขตวางท่อส่งนําเพือการเกษตร บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที 9 ไป
หนองบ้ว ท่อส่งนํา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 150 มิลลิเมตร ยาว 380 เมตร (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 74 ข้อ 30)
โครงการขยายเขตวางท่อส่งนําเพือการเกษตร บ้านอีเซ หมู่ที 7 จํานวน 247,000 บาท
เพือเป็นค่าขยายเขตวางท่อส่งนําเพือการเกษตร บ้านอีเซ หมู่
ที 7  ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 150 มิลลิเมตร  ยาว 200 เมตร (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 7 ข้อ 1 )
โครงการปรับปรุงขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสง หมู่ที 1 
ไปบ้านห่องเปือย หมู่ที 8

จํานวน 287,000 บาท

เพือปรับปรุงขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสง หมู่ที 1 ไป
บ้านห่องเปือย หมู่ที 8 หนา
เฉลีย 0.15 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 320 เมตร (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 6 ช้อ 2 )
โครงการปรับปรุงขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีเซ หมู่ที 7 ไป
บ้านพระ หมู่ที 2

จํานวน 445,000 บาท

เพือปรับปรุงขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเซ หมู่ที 7 ไป
บ้านพระ หมู่ที 2 หนา
เฉลีย 0.15 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59 ข้อ 37)
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โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านอีเซ หมู่ที 7 จํานวน 30,000 บาท
เพือปรับปรุงถนนดิน สายบ้านอีเซ หมู่ที 7 หนา
เฉลีย 0.80 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 7 ข้อ 4)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,228,480 บาท
งบบุคลากร รวม 518,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 518,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 311,640 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานีสูบนํา พร้อมปรับ
ปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 207,240 บาท

งบดําเนินงาน รวม 611,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการกิจการของ อบต. เช่น การดูแล
ต้นไม้ การตกแต่งสถานที ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ
 - เพือเป็นค่าธรรมเนียม เพือการฝึกอบรมสัมมนา สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
เกษตรประจําตําบลอีเซ
โครงการติดตามประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตามทบทวนประเมินผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะ
สม จํานวน 2 (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 84 ข้อ 5)
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ  การ
กําจัดผักตบชวา (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
เติม
 ฉบัที 1 หน้า 10 ข้อ 1)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 84 ข้อ 5)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า 
งบลงทุน รวม 98,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,600 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง เครืองยนต์เบนซิน จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง เครืองยนต์เบนซิน สูบนํา
ได้ 450 ลิตรต่อนาที  จํานวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560)
เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํา
ได้ 450 ลิตรต่อนาที จํานวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560)
ปัมนํา จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมนําซัมเมอร์ส 3 แรง 24 ใบ
พัด จํานวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัด
หาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560)
เครืองพิมพ์ จํานวน 3,300 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง  (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560)
เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 93,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวา  และค่าใช้จ่าย
อืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 13 ข้อที 7)
โครงการฝึกอบรมการผลิตการใช้สารบิววอเรียและสารชีวภาพในการ
ป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชข้าว

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตการใช้สารบิ
ววอเรียและสารชีวภาพในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู
ข้าว เช่น การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมรณรงค์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 13 ข้อ 5)
โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน เช่น การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตสํานึก กิจกรรมปลูกป่าและค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะ
สม (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 1) หน้า   ข้อที)
โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และควบคุมไฟ
ป่า การลักลอบทําลายป่า เช่น การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม
รณรงค์สร้างจิตสํานึก และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํา
มาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 1) หน้า 13 ข้อที 8)
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริและ
พระราชเสาวนีย์  และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม (นํามา
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 90 ข้อที 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 38,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโพธิศรีสุวรรณ ตามโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 109 ข้อ 1)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 594,760 บาท
งบบุคลากร รวม 164,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการประปา พร้อมปรับปรุงอัตราค่าจ้าง เป็น
เงิน 140,760 บาท

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  09:56:11 หน้า : 22/24



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมๆ ของพนักงานจ้าง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการประปา เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ ท่อ
ต่างๆ อิฐ ทินเนอร์ นํามัน แปรงทาสี นํามันทาไม้ ตะปู ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์ เช่น สาร
ส้ม คลอรีน ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา - ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของประปา
งบลงทุน รวม 170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 170,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,117,800 บาท
งบกลาง รวม 6,117,800 บาท
งบกลาง รวม 6,117,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 98,000 บาท

เพือจ่ายสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ในอัตราร้อยละ 5
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับงานสูบนําของสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า (สถานีบ้านหนองฮู)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,033,200 บาท
เพือจ่ายเงินสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ตําบลอีเซ จํานวน 517 คน เป็นเงิน 340,500 บาท/เดือน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,344,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพตําบลอีเซ  จํานวน 140 คน เป็นเงิน 112,000 บาท/เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลอีเซ
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้ในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพืนทีตําบลอีเซ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 176,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 148,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน (กบท.)
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