
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ

อําเภอ โพธิศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 28,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,296,150 บาท
งบบุคลากร รวม 5,482,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,350 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 42,150 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 จํานวน 12 เดือนๆละ 7,200 บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,145,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
- ประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640
 บาท
- รองประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160
 บาท
- เลขานุการสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400
 บาท
- สมาชิกสภาฯจํานวน 21 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน เป็น
เงิน 1,814,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,652,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,928,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่
ตําแหน่ง ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา, รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา, หัว
หน้าสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา, นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา, นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา, เจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.  ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ รายการเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร
.) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ เป็นไปตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน และการช่วยเหลือเจ้า
หน้าทีและประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าทีราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนืองใน
การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
. 2521

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ตําแหน่งปลัด อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 4,000 บาท 
ตําแหน่งรองปลัด อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500
 บาท  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท
 0809.2/ ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 556,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นักการ
ภารโรง  พนักงานจ้างทัวไปตําแหน่ง  ยาม  คนงานทัวไป  สังกัดสํานัก
งานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตามตําแหน่งและอัตราทีได้รับ
อนุมัติ  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท
 0809.2/ ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 12 เดือนๆละ 2,000 บาท  เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ ว 138 ลว. 30
 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 1,728,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  เงิน
รางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ  หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และผู้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541

ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ติดตังไฟฟ้า ค่าจ้างบริการสํารวจ ค่าบริการเติมนํายาดับเพลิง ค่ารางวัด
ทีดิน ทีสาธารณะประโยชน์ทีถูกบุกรุก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็น
และเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

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  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2381
  ลว. 28  กรกฎาคม  2548
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการดําเนิน
การหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
ร เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่ากระดาษและเครือง
เขียน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องหรือค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 103 ข้อ 2
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในการเลือกตัง  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกียวกับการเลือก
ตัง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  ทีเกียวข้องกับ
การดําเนินการเลือกตัง ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลว. 6 กรกฎาคม 2561 เรือง การซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตังท้องถิน ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 99 ข้อ 2
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบียเลียง ค่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก อบต
. และผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที 104 ข้อ 5
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โครงการเทิดทูลและธํารงไว้ซึงสถาบันหลักของชาติ การจัดงานวันรัฐพิธี วัน
สําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทิดทูลและธํารงไว้ซึง
สถาบันหลักของชาติ  การจัดงานวันรัฐพิธี  วันสําคัญของ
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
กระดาษและเครืองเขียน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ที
เกียวข้องหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  103  ข้อ
ที  2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
ปรับอากาศ  เครืองตัดหญ้า และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะ
สม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิดประกาศ เครือง
เจาะกระดาษ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์
ต่างๆ สิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด จาน ช้อน ซ้อม มีด จาน
รอง ไม้ถูพืน หม้อ ถาด ชุดกาแฟ กระติกนําแข็ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  ยางรถ
ยนต์  นํามันเบรก  กระจกมองข้าง  สายไมล์  ฟิลม์กรองแสง  ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเชล  นํามัน
เบนซิน  นํามันเครืองรถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเครืองพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.2/ ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล จานบันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Compack Disk, Digital Video Disk, Fla
sh Drive) หมึกพิมพ์ เมาท์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ ว
 1248  ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

ค่าสาธารณูปโภค รวม 288,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและค่า
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฏาคม 2556 เรือง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ  เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1657 ลว
. 16 กรกฏาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบริการขนส่งทางไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1657 ลว. 16 กรกฏาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ  เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฏา
คม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 42,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน จํานวน 7,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
จํานวน 1 หน่วย

เครืองพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
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เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,900 บาท
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพือสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.3/ ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 105 ข้อ 10

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

จํานวน 10,000 บาท

เพืออุดหนุนทีว่าการอําเภอโพธิศรีสุวรรณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 103 ข้อ 1
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

จํานวน 5,000 บาท

เพืออุดหนุนทีว่าการอําเภอโพธิศรีสุวรรณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 103 ข้อ 2
โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช จํานวน 3,000 บาท
เพืออุดหนุนทีว่าการอําเภอโพธิศรีสุวรรณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110 ข้อ 1 

วันทีพิมพ์ : 6/8/2561  15:28:01 หน้า : 8/35



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มรายงาน ค่าจ้างเหมาอัดขยาย
ภาพ  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว
. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพือรับฟังปัญหาและความต้อง
การของประชาชนตําบลอีเซ จัดทําแผนพัฒนาท้องถินและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน และทีเกียวกับการทํากิจกรรม ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ
.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(1) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 99 ข้อที 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,028,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,500,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,500,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,112,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา, นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา, นัก
วิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา, นักวิชาการ
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท  เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ ว 138
  ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา, ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 528,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 308,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด จํานวน 100,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 105 ข้อที 8
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการทีรับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้าง  กรรมการผู้ตรวจรับพัสดุทีรับผิดชอบในการบริหารสัญญาและผู้
ควบคุมงาน จํานวน 80,000 บาท เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงการ
คลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลว. 19 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และผู้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลง
ทะเบียน ค่าอบรมสัมมนา สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้
มีสิทธิเบิกตามระเบียบ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน
ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความ
เหมาะสม  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิดประกาศ เครือง
เจาะกระดาษ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกตต์ เมาส์ คีย์บอร์ด จาน
หรือเครืองอ่านและบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 719,000 บาท
งบบุคลากร รวม 157,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0808.2/ว 138  ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0808.2/ ว 138  ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 512,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 52,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด จํานวน 10,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป้นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป แก่อาสาสมัคร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีได้รับคําสังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีจากผู้บริหารท้องถิน จํานวน 42,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ โดยให้ปฏิบัติงาน
เป็นรายเดือน ทําสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าทีการทํางานให้
ชัดเจน เฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ์ มีการส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน
ตามระเบียบพัสดุ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 97 ข้อ 3

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดตังศูนย์อํานวยความสะดวกและปลอดภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตังศูนย์อํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดสถานที ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 96 ข้อ 2
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างและผู้ได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าที เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที ๓) พ.ศ. 2559 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือราษฎรทีประสบภัยธรรมชาติตามหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ
.2556 ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2543 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 97 ข้อ 4
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลอีเซ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อป
พร. ตําบลอีเซ เพือเสริมสร้างความพร้อมและเพิมศักยภาพให้ อปพร. เจ้า
หน้าทีประจําศูนย์ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเครืองแบบ สมาชิก อปพร. ค่าอาหารเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถินนสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 97 ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น รถยนต์กู้ชีพ เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี และ
ครุภัณฑ์อืนๆ ตามความเหมาะสม  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1657 ลว
.16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวยจราจร สัญญานไฟ
กระพริบ ยางรถยนต์ นํามันเบรก สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าทีท้องถิน อปพร.ตําบลอี
เซ ผู้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลว
.17 พฤศจิกายน 2552 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร) 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการบริหารสถานทีกลางเพือใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลโดด เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการบริหารสถานทีกลางเพือใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ 2562
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,795,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,387,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,387,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา จํานวน 1 อัตรา, นักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา, ครู จํานวน 2 อัตรา, ครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0808.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท  เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0808.2/ว 138  ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะ สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ตําแหน่ง ครู จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 629,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา, ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0808.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบ
ต. ที มท 0808.2/ว 138  ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 403,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป้นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 162,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก

จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนให้หน่วยงานอืนทีจัดอบรมฯ พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 105 ข้อ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์
อืนๆ ตามความเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกตต์ เมาส์ คีย์บอร์ด จาน
หรือเครืองอ่านและบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลอี
เซ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบตู้บานเลือนกระจกสูง จํานวน 1 ตู้ (เป็น
ครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณ์จัดหาตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,834,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,126,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 614,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 614,000 บาท

1)เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลอีเซ อัตรามือละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 180,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม จํานวน 108,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชา
สรรค์ จํานวน 156,000 บาท
2)ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลอีเซ ในอัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 120,000
 บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว
 3274 ลว. 19 มิถุนายน 2561
3)ค่าจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ประกอบด้วย ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 1,130 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3274
 ลว. 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ค่าวัสดุ รวม 512,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 512,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลอีเซ ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
- โรงเรียนบ้านอีเซคุรุราษฎร์วิทยา จํานวน 170,000 บาท  
- โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ จํานวน 168,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 71,000 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม จํานวน 42,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชา
สรรค์ จํานวน 61,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3274
 ลว.19 มิถุนายน 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 708,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 708,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 708,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วัน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 356,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 352,000
  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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 78 ข้อ 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 94,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดต่ออืนๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือ
โรคติดต่อในพืนที เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคมือเท้า
ปาก  เป็นต้น ประกอบด้วย ค่านํายา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํามัน ค่าป้าย ค่าอาหารเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80 ข้อ 2
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบ
ด้วย การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดซือวัคซีน
ป้องกันโรค ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํามัน ค่าป้าย ค่า
อาหารเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ ว 0120 ลว
. 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/1745 ลว. 31 สิงหาคม 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 8 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น แอลกอฮอล์ นํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1657 ลว
.16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น แอลกอฮอล์ นํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต จํานวน 9,000 บาท
เพืออุดหนุนทีว่าการอําเภอโพธิศรีสุวรรณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ข้อ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,011,000 บาท
งบบุคลากร รวม 714,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 714,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 672,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการฯ จํานวน 1 อัตรา, นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการฯ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 297,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  เงิน
รางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ  หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และผู้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว
. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความเหมาะสม เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1657 ลว
.16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิดประกาศ เครือง
เจาะกระดาษ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล จานบันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Compack Disk, Digital Video Disk, Fla
sh Drive) หมึกพิมพ์ เมาท์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248  ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 76 ข้อ 7
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 76 ข้อ 6
โครงการสนับสนุนการดําเนินการของพัฒนาสังคมและความมันคงของ
มนุษย์

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดําเนินการของพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุษย์ และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 76 ข้อ 10
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โครงการสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน  และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 76 ข้อ 8
โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส คนแก่ คนชรา จํานวน 20,000 บาท
เพือให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรทีประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้
ด้อยโอกาส  ตลอดทังช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564 หน้าที 76 ข้อ 5

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง บํารุงและซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกสํานักงาน รวมทังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครืองสูบนํา แพสูบนํา จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ระบบไฟฟ้าเครืองสูบ
นํา  ระบบไฟฟ้าแพสูบนํา ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล การดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด ค่า
ใช้จ่ายการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด เช่น การฝึกอบรม การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้าที 16 ข้อ 1
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและในชุมชน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะ
สม เช่น การฝึกอบรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้าที 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  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที 99 ข้อ 3
โครงการอบรมและส่งเสริมกระบวนการแปรรูปขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและส่งเสริมกระบวนการ
แปรรูปขยะมูลฝอย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 9 ข้อ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนทีว่าการอําเภอโพธิศรีสุวรรณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  พ.ศ.2561-2564 หน้าที 110 ข้อ 1
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โพธิศรีสุวรรณเกมส์ จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนทีว่าการอําเภอโพธิศรีสุวรรณ ตามโครงการมหกรรมการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด โพธิศรีสุวรรณเกมส์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 109 ข้อ 1

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
สนับสนุนการดําเนินการของศูนย์พัฒนาครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพืออุดหนุนการดําเนินการของศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลอีเซ เพือใช้จ่าย
ตามโครงการฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 77 ข้อ 8
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมเปลือกไม้มะดัน จํานวน 40,000 บาท
เพืออุดหนุนการดําเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมเปลือกไม้
มะดันตําบลอีเซ เพือใช้จ่ายตามโครงการฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้าที 28 ข้อ 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
แข่งขันกีฬามวลชนตําบลอีเซ ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที ค่าอาหารทําการนอก
เวลาของพนักงานและลูกจ้าง ค่าวัสดุกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่า
อาหารและเครืองดืมค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ค่าธงทิว
และด้ามธง ค่าจัดทําป้ายชือทีมนักกีฬาชุมชน ค่าวัสดุดําเนิน
การ เช่น กระดาษ โฟม กาว ดอกไม้ ธูปเทียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 95 ข้อ 3 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อําเภอโพธิศรีสุวรรณคัพ" จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามในการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวล
ชน "อําเภอโพธิศรีสุวรรณคัพ" และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 95 ข้อ 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 88 ข้อ 6
โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสายนํา ลุ่มนําห้วย
ทับทัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 87 ข้อ 1
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานกตัญ ูผู้สูงอายุ ตําบลอีเซ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันกตัญ ูผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 87 ข้อ 4
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 87 ข้อ 2
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม เช่น กิจกรรมขับร้องทํานองสรภัญญะ, งานบุญผะเหวด  เป็นต้น  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้าที 88 ข้อ 9

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการใน
เทศกาลปีใหม่สีเผาไทศรีสะเกษ

จํานวน 20,000 บาท

เพืออุดหนุนทีว่าการอําเภอโพธิศรีสุวรรณ ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการในเทศกาลปีใหม่สีเผาไท
ศรีสะเกษ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 110 ข้อ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,125,000 บาท
งบบุคลากร รวม 586,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 586,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา, ตําแหน่ง นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 431,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และผู้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม จํานวน 20,000 บาท 
2. เพือจ่ายเป้นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสาธารณูปโภค เช่น ค่าบํารุงรักษา
ซ่อมแซมถนน ทางระบายนํา ห้วย หนองและสาธารณูปโภค วัสดุซ่อมแซม
อืนๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ จํานวน 100,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิดประกาศ เครือง
เจาะกระดาษ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 104 ข้อที 6

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น ไม้ ท่อ อิฐ ทินเนอร์ นํามัน แปรงทาสี นํามันทาไม้ ตะปู ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล จานบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Compack Disk, Digital Video Disk, Fla
sh Drive) หมึกพิมพ์ เมาท์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

งบลงทุน รวม 108,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวนผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561)
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เครืองพิมพ์ จํานวน 28,000 บาท
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
ราคา 4,300 บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 3 เครือง ๆ ละ  7,900 บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจา
ปี  พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อ
สร้าง เป็นไปตามกฏกระทรวงการคลัง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว
. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,481,050 บาท
งบลงทุน รวม 2,481,050 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,481,050 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮู หมู่ที 3 ไปบ้านพระ หมู่ที 
2

จํานวน 314,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมวางท่อ เป็น
ไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 56 ข้อ 7
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปะ หมู่ที 4 จํานวน 479,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนน
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 158.00 เมตร เป็นไปตาม พ.ร.บ
.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 2) หน้าที 4 ข้อ 8
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีเซ หมู่ที 7 จํานวน 449,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมวางท่อ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 59 ข้อ 32
ขยายเขตระบบวางท่อส่งนําเพือการเกษตร บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที 9 ไป
หนองบัว

จํานวน 201,000 บาท

เพือขยายเขตวางท่อส่งนําเพือการเกษตร ท่อส่งนํา PVC ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 150.00 มิลลิเมตร ยาว 200.00 เมตร เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 74 ข้อ 28
โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านโนน หมู่ที 12 จํานวน 67,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนดิน ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.80 เมตร ยาว 120.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํา เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 2) หน้าที 10 ข้อ 45
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) จํานวน 82,050 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามหนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาหารจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรม
บัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ ว 110 ลว. 5 มีนาคม 2561
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านแสง หมู่ที 1 ไปวัดเก่า จํานวน 67,000 บาท
เพือปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร หินคลุกหนา
เฉลีย 0.08 เมตร ยาว 84.00 เมตร พร้อมวางท่อ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 60 ข้อ 43
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ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านแสง หมู่ที 1 ไปอ่างเก็บนําบ้านแสง จํานวน 458,000 บาท
เพือปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร หินคลุกหนา
เฉลีย 0.08 เมตร ยาว 630.00 เมตร พร้อมวางท่อ เป็นไปตาม พ.ร.บ
.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 2) หน้าที 3 ข้อ 1
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองหนัก หมู่ที 6 ไปบ้านอีเซ หมู่ที 5 จํานวน 364,000 บาท
เพือปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร หินคลุกหนา
เฉลีย 0.08 เมตร ยาว 590 เมตร พร้อมวางท่อ  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 58 ข้อ 25

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,054,000 บาท
งบบุคลากร รวม 533,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 533,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานีสูบ
นํา จํานวน 1อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือ  ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 521,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  เงิน
รางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ  หรือชําระหนีเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการกิจการของ อบต. เช่น การดูแล
ต้นไม้ การตกแต่งสถานที ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าจ้างบริการสํารวจ ค่ารางวัดทีดิน ที
สาธารณะประโยชน์ทีถูกบุกรุก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
เกษตรประจําตําบลอีเซ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 81 ข้อ 1
โครงการติดตามประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการติดตามทบทวนประเมินผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะ
สม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659 ลว. 24 สิงหาคม 2553 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ
.ศ.2561-2564 หน้าที 84 ข้อ 5
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมและสนับสนุนการทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ การกําจัดผักตบชวา และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะ
สม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 10 ข้อ 1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659  ลว. 24 สิงหาคม 2553  ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 84 ข้อ 5

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านพระ หมู่ที 2 ตําบล
อีเซ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 17 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว
. 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน เช่น กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึก กิจกรรมปลูกป่า และค่าใช้จ่ายอืน
ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม(ฉบับ
ที 1) หน้าที 11 ข้อ 3
โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และควบคุมไฟ
ป่า การลักลอบทําลายป่า เช่น การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม
รณรงค์สร้างจิตสํานึก และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
เติม(ฉบับที 1) หน้า 12 ข้อที 8
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริและ
พระราชเสาวนีย์  และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้าที 90 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนทีว่าการอําเภอโพธิศรีสุวรรณ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 2562 (นํามาจาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที109 ข้อ 1)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 672,000 บาท
งบบุคลากร รวม 164,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการ
ประปา จํานวน 1 อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราค่าจ้าง เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมๆ ของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการ
ประปา จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ   ก
.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  เงิน
รางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
นําบาดาล ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์ เช่น สาร
ส้ม คลอรีน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา -ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 104 ข้อ 6

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลอี
เซ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ตุลาคม 2560 เรือง การแก้ไขปัญหาหนี
สาธารณูปโภคค้างชําระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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งบลงทุน รวม 138,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1
 ตัวสูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที
- เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว (50 มิลลิเมตร)
- สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
- ส่งนําได้สูง ไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
- อปุกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุดพร้อมทีจะใช้งานได้
ปัมนํา จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมนําซัมเมอร์ส 3 แรง 24 ใบ
พัด จํานวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบประปา จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบประปา ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอีเซ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร
กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,535,800 บาท
งบกลาง รวม 6,535,800 บาท
งบกลาง รวม 6,535,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อย
ละ 5  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 9 ลว. 22 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 81 ลว. 10 กรกฏาคม 2557

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับงานสูบนําของสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า (สถานีบ้านหนองฮู) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิถุนายน 2561

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,510,800 บาท
เพือจ่ายเงินสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ตําบลอีเซ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 76 ข้อ 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพตําบลอีเซ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 76 ข้อ 2
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอีเซ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 76 ข้อ 3

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้ในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพืนทีตําบลอีเซ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน(กบท
.) เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลว.12 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

วันทีพิมพ์ : 6/8/2561  15:28:02 หน้า : 35/35


