
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ

อําเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,183,360 บาท

งบบุคลากร รวม 5,382,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
- 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750 บาท รวม
เป็นเงิน 21,000 บาท 
- รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล 2 คนๆ
ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
- 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/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 7,200 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,145,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
- 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 เป็น
เงิน 1,814,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,552,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,835,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่
ตําแหน่ง ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา, รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา, หัว
หน้าสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา, นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา, นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา, เจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 11,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลที่มีสิทธิ เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จ
ความชอบ ค่าตอบแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
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.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, นักการภารโรง และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ยาม, คนงานทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ ตามตําแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ เป็น
ไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง ยาม และตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 1,000 บาท/ตําแหน่ง เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก
.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 1,575,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 406,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว จํานวน 160,000 บาท เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง  กรรมการผู้ตรวจรับพัสดุที่รับผิดชอบในการบริหารสัญญาและผู้
ควบคุมงาน จํานวน 20,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และผู้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และพระราชกฤษฎีกา เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
สําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างบริการสํารวจ ค่าบริการเติมนํ้ายาดับเพลิง ค่ารางวัด
ที่ดิน ที่สาธารณะประโยชน์ที่ถูกบุกรุก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น
และเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลว
. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1) รายการค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและพิธีการ  ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง  ค่า
อาหาร  เครื่องดื่ม  ของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน  หรือนิเทศงานหรือเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
2) รายการค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลว. 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างและผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทาง
การปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ

โครงการเทิดทูลและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การจัดงานวันรัฐพิธี วัน
สําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทิดทูลและธํารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ  การจัดงานวันรัฐพิธี  วันสําคัญของ
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้องหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หน้าที่ 121 ข้อที่ 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน ประชาคมตําบล คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น ค่าจัด
เตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 122 ข้อ 5

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการเลือก
ตั้งท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลว
. 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 117 ข้อ 4

โครงการสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายสําคัญของ
รัฐ กระทรวง  เช่น  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการหรือสนับ
สนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เช่น ค่าจัด
เตรียมสถานที่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่ากระดาษและเครื่องเขียน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่มีความจําเป็น
และเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 121 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
ปรับอากาศ  เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะ
สม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิดประกาศ เครื่อง
เจาะกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทําความสะอาด
อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด จาน ช้อน ซ้อม มีด จานรอง ไม้ถูพื้น หม้อ ถาด ชุดกาแฟ กระติก
นํ้าแข็ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ นํ้ามันเบรก กระจกมองข้าง สายไมล์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเชล นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันเครื่องรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล จานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Compack Disk, Digital Video 
Disk,  Flash Drive) หมึกพิมพ์ เมาท์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 284,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและค่า
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
. 16   กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบริการขนส่งทางไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลว. 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฏา
คม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

กล้องถ่ายภาพ จํานวน 26,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพความละเอียด 24.1 ล้านพิกเซล 
- เซ็นเซอร์ CMOS APS-C ความละเอียด 24.1 ล้านพิกเซล และ 
ชิปประมวลผลภาพ DIGIC 4+
- ระบบออโต้โฟกัส 9 จุด พร้อมออโต้โฟกัสแบบ cross-type 1 จุดตรง
กลางภาพ
- ความไวแสงมาตรฐาน ISO 100 - 6400 (ขยายได้ถึง ISO 12800)
- รองรับ Wi-Fi 
เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ปรับความสูงได้ จํานวน 1 ตัว เป็นรายการนอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ตู้กดนํ้าดื่มร้อน/เย็น จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้นํ้า 2 หัวจ่าย 2 อุณหภูมิ ( นํ้าร้อน นํ้าเย็น ) แบบตั้งพื้น บรรจุ
ถังด้านบน
คุณลักษณะ
    - ระบบจะตัดการทํางานอัตโนมัติ หลังจากนํ้าเดือด ด้วย Thermostat
    - ระบบจะตัดการทํางานอัตโนมัติ หลังจากนํ้าเย็น ด้วย Thermostat 
สามารถปรับอุณหภูมิได้
    - ความจุขนาดถังนํ้าเย็น 3 ลิตร และ นํ้าร้อน 1 ลิตร 
    - Stainless Steel ,Food Grade 304 สําหรับหม้อนํ้าร้อน
    - หัวจ่ายนํ้าร้อนมีระบบ Safety ป้องกันการกดนํ้าร้อน แบบไม่ตั้งใจ
    - สารทําความเย็นของคอมเพรสเซอร์เป็น R134a ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม
    - มีสวิทช์ควบคุมการทํางานของระบบนํ้าร้อน นํ้าเย็น และมีแสงไฟ
แสดงสถานะการทํางาน
    - อัตราการไหลของนํ้าที่ 1.2 ลิตร ต่อ นาที ของทั้งสองหัวจ่าย และ มี
ถาดรองแก้วพร้อมรองนํ้าทิ้ง
    - รูปแบบการเติมนํ้าโดยควํ่าขวดถังด้านบนของเครื่อง
    - ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต กําลังไฟฟ้าระบบนํ้าเย็น 100
 วัตต์ และระบบนํ้าร้อน 420 วัตต์
เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน
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ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู้
คุณลักษณะ
 - ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนาไม่ตํ่ากว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบ
สารป้องกันสนิม แผ่นกระจกหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. 
 - บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก 
 - แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น 
 - สําหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ 
 - ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 118 x 40 x 88 เซนติเมตร/ตู้ 
เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมขนาด 24 นิ้ว 3 ขา จํานวน 4 เครื่อง เป็น
รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวิดีโอ จํานวน 16,500 บาท

 เพื่อจัดซื้อกล้องวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะ 
 - เซนเซอร์ Exmor R CMOS 1/5.8 type (3.1 มม.) ที่ได้รับแสงจาก
ด้านหลัง
 - พิกเซลที่ใช้งานจริง (วิดีโอ) ประมาณ 2.29 ล้านพิกเซล (16:9)1
 - ประเภทเลนส์ ZEISS Vario-Tessar
 - ซูมออปติคอล 30x
 - CLEAR IMAGE ZOOM 60x2
 - จอแสดงผล Clear Photo LCD (230 400 จุด) ขนาด 6.7
 ซม. (2.7 type) กว้าง (16:9)
เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จํานวน 27,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
 - ระดับความละเอียด 3,840 x 2,160 พิกเซล
 - ขนาดจอภาพขั้นตํ่า 55 นิ้ว
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - สามารถเชื่อต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
 - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญานภาพและ
เสียง
 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์
 - มีตัวรับสัญญาฯดิจิตอลในตัว
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561
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งบรายจ่ายอื่น รวม 26,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 26,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 123 ที่ 10 

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญอื่นๆ ของชาติ เพื่อ
เทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จํานวน 80,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
กิจกรรม งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
 จํานวน 20,000 บาท
กิจกรรม งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
 จํานวน 20,000 บาท
กิจกรรม งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 12
 สิงหาคม 2563 จํานวน จํานวน 10,000 บาท
กิจกรรม งานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
 จํานวน 20,000 บาท
กิจกรรม งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 จํานวน 5,000 บาท
กิจกรรม งานวันสําคัญของชาติ 5 ธันวาคม 2562 จํานวน 5,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ที่ 1  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มรายงาน ค่าจ้างเหมาอัดขยาย
ภาพ  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1657 ลว
 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งเบิกจ่ายค่า
รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
อบต. สัญจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม อบต.สัญจร และค่าใช้จ่ายอื่นที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 124 ที่ 12

งานบริหารงานคลัง รวม 1,856,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,487,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,487,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,118,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 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.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท  เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 303,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา, ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 369,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด จํานวน 60,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง กรรมการผู้ตรวจรับพัสดุที่รับผิดชอบในการบริหารสัญญาและผู้
ควบคุมงาน จํานวน 20,000 บาท เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และพระราชกฤษฎีกา เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลง
ทะเบียน ค่าอบรมสัมมนา สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้
มีสิทธิเบิกตามระเบียบ เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว
. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างและผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิดประกาศ เครื่อง
เจาะกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกตต์ เมาส์ คีย์บอร์ด จาน
หรือเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 685,000 บาท

งบบุคลากร รวม 161,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ., กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ว 138  ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา  เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 474,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด จํานวน 12,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป้นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป แก่อาสาสมัคร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ โดยให้
ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน ทําสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทํางานให้
ชัดเจน เฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ์ มีการส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน
ตามระเบียบพัสดุ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 114 ข้อ 3

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างและผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตําบลอีเซ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 115 ข้อ 4

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 96 ข้อ 2
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลอีเซ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อป
พร. ตําบลอีเซ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้ อปพร. เจ้า
หน้าที่ประจําศูนย์ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ สมาชิก อปพร. ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 115 ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น รถยนต์กู้ชีพ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญานไฟกระ
พริบ กระบองไฟ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สัญญานไฟฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลโดด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 126 ที่ 23

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,822,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,401,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,401,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,635,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา จํานวน 1 อัตรา, นักวิชาการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา ครู จํานวน 2 อัตรา และครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ สําหรับพนักงาน่วนท้องถิ่น ตําแหน่ง
ครู จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 658,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 373,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป้นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และผู้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และพระราชกฤษฎีกา เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1657 ลว
 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว
. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างและผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนให้หน่วยงานอื่นที่จัดอบรมฯ พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์
อื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทุี่สุดที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์
ต่างๆ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด จาน ช้อน ซ้อม มีด จาน
รอง ไม้ถูพื้น หม้อ ถาด ชุดกาแฟ กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเกตต์ เมาส์ คีย์บอร์ด จาน
หรือเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลอี
เซ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 48,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บของเด็ก จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้อเนกประสงค์ 3 ชั้น มีบานประตู จํานวน 4 ตู้ เป็นรายการ
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 2 เครื่อง เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง สําหรับใช้งานในกองการ
ศึกษาฯ, ศพด.บ้านอีเซ, ศพด.วัดป่าเจริญธรรมฯ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,659,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 999,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 543,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 543,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลอีเซ อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 147,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม จํานวน 59,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชา
สรรค์ จํานวน 138,000 บาท
2) ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลอีเซ ในอัตราคนละ 1,700 บาท จํานวน 119,000
 บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
 3274 ลว. 9 มิถุนายน 2561
3) ค่าจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ประกอบด้วย ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 1,130 บาท จํานวน 80,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลว. 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 456,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 456,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลอีเซ ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
- โรงเรียนบ้านอีเซคุรุราษฎร์วิทยา จํานวน 157,000 บาท  
- โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ จํานวน 162,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 58,000 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม จํานวน 24,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชา
สรรค์ จํานวน 55,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลว.19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 660,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วัน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 324,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 336,000 
บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลว.19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องดนตรีและเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายงาน
ปฏิคม เช่น นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ค่าวัสดุดําเนินการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าของขวัญ
และค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ข้อ 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 312,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว
. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ข้อ 3 

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท
อุดหนุนเอกชน ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว
. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 93 ที่ 13

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 59,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดต่ออื่นๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือ
โรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคมือเท้า
ปาก  เป็นต้น ประกอบด้วย ค่านํ้ายา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํ้ามัน ค่าป้าย ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 92 ข้อ 2
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบ
ด้วย การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรค ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํ้ามัน ค่าป้าย ค่า
อาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.5/ว 0120 
ลว.12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลว. 31 สิงหาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 92 ข้อ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นยา ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น แอลกอฮอล์ นํ้ายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต จํานวน 9,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ประจําปีงบประมาณ 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 93 ข้อ 11

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,056,700 บาท

งบบุคลากร รวม 768,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 768,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 726,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการฯ จํานวน 1 อัตรา, นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการฯ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ 
 ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และพระราชกฤษฎีกา เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างบริการสํารวจ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว
1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว
. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างและผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิดประกาศ เครื่อง
เจาะกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล จานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Compack Disk, Digital Video 
Disk, Flash Drive) หมึกพิมพ์ เมาท์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
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งบลงทุน รวม 36,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
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เครื่องพิมพ์ จํานวน 8,900 บาท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28
 หน้า/นาที) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 88 ข้อ 7

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 87 ข้อ 6
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โครงการสนับสนุนการดําเนินการของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดําเนินการของพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 88 ข้อ 10

โครงการสนับสนุนการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตําบลอีเซ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อส่งเสริมการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตําบลอีเซ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 
หน้าที่ 88 ข้อ 9

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส คนแก่ คนชรา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้
ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 87 ข้อ 5

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง บํารุงและซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกสํานักงาน รวมทั้งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องสูบนํ้า แพสูบนํ้า จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ระบบไฟฟ้าเครื่องสูบ
นํ้า ระบบไฟฟ้าแพสูบนํ้า ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล การดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ค่า
ใช้จ่ายการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด เช่น การฝึกอบรม การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจําเป็นและเหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 119 ข้อ 1

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและในชุมชน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะ
สม เช่น การฝึกอบรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 105 ข้อ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 119 ข้อ 5

โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการมหกรรมการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 113 ข้อ 5

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
สนับสนุนการดําเนินการของศูนย์พัฒนาครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการดําเนินการของศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลอีเซ เพื่อใช้จ่าย
ตามโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 88 ข้อ 8 
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สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมเปลือกไม้มะดัน จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนการดําเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมเปลือกไม้มะดัน
ตําบลอีเซ เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 8 ข้อ 1 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แข่งขันกีฬามวลชนตําบลอีเซ ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทําการนอก
เวลาของพนักงานและลูกจ้าง ค่าวัสดุกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่า
อาหารและเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ค่าธงทิว
และด้ามธง ค่าจัดทําป้ายชื่อทีมนักกีฬาชุมชน ค่าวัสดุดําเนิน
การ เช่น กระดาษ โฟม กาว ดอกไม้ ธูปเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 113 ข้อ 3 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณคัพ" จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามในการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวล
ชน "อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณคัพ" และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) 
"ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (พ.ศ
.๒๕๖๔) "นครลําดวนเกมส์"

จํานวน 150,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองค์กรประชาชน (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ) ตาม
โครงการการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ
.2563) "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลําดวนเกมส์" เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 9 ข้อ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 101
 ข้อ 6

โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายนํ้า จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีวัฒนธรรมสายนํ้า ลุ่มนํ้าห้วยทับ
ทัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 101
 ข้อ 1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานกตัญ ูผู้สูงอายุ ตําบลอีเซ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันกตัญ ูผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 101 ข้อ 4

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 101 ข้อ 2

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม เช่น กิจกรรมขับร้องทํานองสรภัญญะ, งานบุญผะเหวด เป็นต้น และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 101 ข้อ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการใน
เทศกาลปีใหม่สี่เผาไทศรีสะเกษ

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการในเทศกาลปีใหม่สี่เผาไท
ศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 102 ข้อ 12

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,168,500 บาท

งบบุคลากร รวม 612,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 612,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 558,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 
1 อัตรา, ตําแหน่ง นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก
.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 12 
เดือนๆละ 3,500 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว จํานวน 40,000 บาท เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง  กรรมการผู้ตรวจรับพัสดุที่รับผิดชอบในการบริหารสัญญาและผู้
ควบคุมงาน จํานวน 10,000 บาท เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และพระราชกฤษฎีกา เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างบริการสํารวจ ค่ารางวัดที่ดิน ที่สาธารณะประโยชน์ที่
ถูกบุกรุก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างและผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม จํานวน 20,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสาธารณูปโภค เช่น ค่าบํารุงรักษา
ซ่อมแซมถนน ทางระบายนํ้า ห้วย หนองและสาธารณูปโภค วัสดุซ่อมแซม
อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ จํานวน 60,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิดประกาศ เครื่อง
เจาะกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น ไม้ ท่อ อิฐ ทินเนอร์ นํ้ามัน แปรงทาสี นํ้ามันทาไม้ ตะปู ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล จานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Compack Disk, Digital Video 
Disk, Flash Drive) หมึกพิมพ์ เมาท์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248
ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 194,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ปรับความสูงได้ จํานวน 3 ตัว เป็นรายการนอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 13,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 91x45x182 เซนติเมตร
จํานวน 1 หลัง เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคา
ท้องตลาดปัจจุบัน ราคา 7,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 91x45x182
 เซนติเมตรจํานวน 1 หลัง เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหา
ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ราคา 5,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 100 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว เป็น
รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต จํานวน 3 ชุด/ 1 ชุด ประกอบด้วย กรวย ทําด้วยสแตนเลส มีปีก
ที่ยื่นสําหรับเท้าเหยียบ, แท่งกระทุ้ง ทําด้วยเหล็กแข็งเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร พร้อมชุบเคลือบกันสนิม, ถาด
ทําด้วยโลหะผสม ขนาด 24x24 นิ้ว, ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต ทําด้วยอลูมิ
เนียม เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน 

แบบหล่อคอนกรีต จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจัดซื้อแบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก) ขนาด 15x15x15 
เซนติเมตร จํานวน 3 ชุด/ 1 ชุด ประกอบด้วย แบบหล่อทรง
เหลี่ยม ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร 3 ตัว และเหล็กกระทุ้ง 1 ด้าม เป็น
รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน 
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เวอร์เนียร์ดิจิตอล จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์วัดขนาดชิ้นงาน สามารถวัดความละเอียด
สูง 0.01 มิลลิเมตร แสดงผลเป็นตัวเลขผ่านหน้าจอ LCD สามารถเปลี่ยน
หน่วยมิลลิเมตรและหน่วยนิ้วระหว่างการวัดได้ เป็นรายการนอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือชนิด LED แบบ Network สําหรับกระดาษ 
A3

จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 44,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อ
สร้าง เป็นไปตามกฏกระทรวงการคลัง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,259,560 บาท
งบลงทุน รวม 2,259,560 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,259,560 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอรุณรังษีไปวัดเก่า จํานวน 396,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ที่ 36

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีเซ หมู่ที่ ๕ จํานวน 357,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางบุญธรรม มีบุญไป
ทางทิศตะวันตก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 50 ที่ 15

โครงการขยายเขตวางท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนน จํานวน 480,000 บาท
เพื่อวางท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตร ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 150 มิลลิเมตร ยาว 440 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 86 ที่ 52

โครงการเชื่อมท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตรบ้านอีเซไปบ้านน้อยดงเมือง จํานวน 146,000 บาท
เพื่อเชื่อมท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งประตู เปิด-ปิดนํ้า (จากบ้าน
อีเซ หมู่ที่ 5 ไปบ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ 9) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ที่ 5
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โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหนัก จํานวน 122,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายเสาร์ไปทางวัดป่า
เจริญธรรม) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 51 ที่ 21

โครงการถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองฮูไปบ้านพระ จํานวน 113,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.08 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ที่ 2

โครงการถนนดินลงหินคลุกสายบ้านอีเซไปบ้านอรุณรังษี จํานวน 254,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.08 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 57 ที่ 19

โครงการปรับปรุงขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปะไปวัดป่า
เจริญธรรม

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อปรับปรุงขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางไปวัดป่า
เจริญธรรม) ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 103 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ที่ 1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจมะไป
สะพานเฉลิมพระเกียรติ

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านหนองจมะไป
สะพานเฉลิมพระเกียรติ) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 53 ที่ 34

โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านห่องเปือยไปโนนเสือโกก จํานวน 196,000 บาท
เพื่อปรับปรุงถนนดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.80 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 58 ที่ 1

โครงการรางระบายแบบธนาคารนํ้าใต้ดินบ้านอีเซ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อสร้างรางระบายนํ้าแบบธนาคารนํ้าใต้ดิน (บริเวณหน้าศาลาประชาคม
บ้านอีเซ หมู่ที่ 7) ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก 0.50 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ที่ 9

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) จํานวน 59,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามหนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาหารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลว. 5 มีนาคม 2561

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,078,000 บาท

งบบุคลากร รวม 576,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร 
จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานีสูบนํ้า จํานวน 1
อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือ  ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 502,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของ
พนักงานส่วนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการกิจการของ อบต. เช่น การดูแล
ต้นไม้ การตกแต่งสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างบริการสํารวจ ค่ารางวัดที่ดิน ที่
สาธารณะประโยชน์ที่ถูกบุกรุก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค
. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
เกษตรประจําตําบลอีเซ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 94 ข้อ 1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมและสนับสนุนการทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ การกําจัดผักตบชวา และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจําเป็นและเหมาะ
สม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 95 ข้อ 7
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว. 24 สิงหาคม 2553 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 97 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ จานพรวน เครื่องดัก
แมลง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พืชและสัตว์ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านพระ หมู่ที่ 2 ตําบล
อีเซ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 63,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน เช่น 
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึก กิจกรรมปลูกป่า และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความ
จําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 107 ข้อ 22

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และควบคุมไฟ
ป่า การลักลอบทําลายป่า เช่น การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม
รณรงค์สร้างจิตสํานึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นตามแผนพัฒนาท้อง ถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้าที่ 108 ข้อที่ 27

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
พระราชเสาวนีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 104 ข้อ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จํานวน 38,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการกอครองอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 2563 เป้นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 109 ข้อ 33

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 608,000 บาท

งบบุคลากร รวม 166,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การประปา จํานวน 1 อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราค่าจ้าง เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มๆ ของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การ
ประปา จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 342,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อ
นํ้าบาดาล ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์ เช่น สาร
ส้ม คลอรีน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า -ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลอี
เซ  เป็นไปตามหนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบประปา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบประปา ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอีเซ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร
กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,834,080 บาท

งบกลาง รวม 6,834,080 บาท
งบกลาง รวม 6,834,080 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5
  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว. 22 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลว. 10 กรกฏาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว
. 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ตําบลอีเซ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 87 ข้อ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพตําบลอีเซ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 87 ข้อ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 87 ข้อ 3

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ตําบลอีเซ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
การดําเนินการศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า
ของสถานีสูบนํ้าบ้านหนองฮู

จํานวน 121,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการดําเนินการศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการ
สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบนํ้าบ้านหนองฮู เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ข้อ 2 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ จํานวน 176,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 160,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท
.) เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลว.12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561
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