
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลอีเซ

อําเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,171,120 บาท

งบบุคลากร รวม 5,455,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750
 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสํวนตําบล 2 คนๆละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แก
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750
 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายกองคการบริหารสํวนตําบล 2 คนๆละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400
 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,145,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
- ประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆละ 11,220 บาท เป็น
เงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ  9,180 บาท เป็น
เงิน 110,160 บาท
- เลขานุการสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท เป็น
เงิน 86,400 บาท
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 21 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 1,814,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,625,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,898,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงปลัด อบ
ต. จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 402,000 บาท, รองปลัด อบต
. จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 435,720 บาท, หัวหน้าสํานักงาน
ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 305,640 บาท, นักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 288,120 บาท, นัก
จัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 222,240 บาท, เจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 244,320 บาท เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 11,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ รายการเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยบําเหน็จความชอบ คาตอบแทน และ
การชวยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ชวยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง ปลัด อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 4,000 บาท เป็น
เงิน 48,000 บาท
ตําแหนงรองปลัด อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท 
ตําแหนง หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 560,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็นเงิน 179,040 บาท และนักการภารโรง เป็น
เงิน 165,480 บาท พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ยาม เป็น
เงิน 108,000 บาท และคนงานทั่วไป เป็น
เงิน 108,000 บาท สังกัดสํานักงานปลัด อบต.อีเซ ตามตําแหนง
และอัตราที่ได้รับอนุมัติ เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง ยาม และคนงานทั่ว
ไป จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000 บาท/ตําแหนง เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน 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. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 1,446,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 279,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู
อาศัยของพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการ
บริหารสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานสวน
ท้องถิ่น สําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้างบริการ
สํารวจ คาบริการเติมน้ํายาดับเพลิง คารางวัดที่ดิน ที่สาธารณะ
ประโยชนที่ถูกบุกรุก และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว
. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

1) รายการคารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและ
พิธีการ จํานวน 10,000  บาท เพื่อจายเป็นคารับรองและเลี้ยง
รับรอง คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสารและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน หรือนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
2) รายการคาใช้จายที่เป็นคาใช้สอย คาใช้จายในการจัดประชุม
ราชการ (1) การประชุมราชการภายในหนวยงาน (2) การประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (3) การ
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น (4
) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (5) การประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น (6) การ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวย
งานอื่นของรัฐหรือเอกชน (7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000
 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลว. 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภา อบต.อีเซ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง และผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญตางๆ เป็นไปตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว
. 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ

โครงการเทิดทูลและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การจัดงานวันรัฐ
พิธี วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ เชน คาจัด
เตรียมสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการตางๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 121 ข้อที่ 2

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:48:54 หน้า : 9/59



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้
นําชุมชน ตลอดจนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานฝึกอบรมตาม
โครงการ เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คายาน
พาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ข้อที่ 5

โครงการสงเสริมสนับสนุนและจัดการการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เชน คาใช้จายประจําศูนยประสานงานการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คาตอบแทน คา
ใช้สอย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการเลือกตั้ง คาสาธารณูปโภค คา
รณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
เลือกตั้ง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3675 ลว. 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
เลือกตั้งท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 117 ข้อที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน
อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลอี
เซ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอรพร้อม
อุปกรณ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ
อื่นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิด
ประกาศ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรม
ฉายาลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทําความสะอาด
อุปกรณตางๆ สิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้
กวาด จาน ช้อน ซ้อม มีด จานรอง ไม้ถูพื้น หม้อ ถาด ชุด
กาแฟ กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก กระจกมองข้าง สายไมล ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเชล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องรถยนต รถจักรยานยนต และเครื่องพนหมอก
ควัน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกข้อมูล จาน
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
Compack Disk, Digital Video Disk, Flash Drive) หมึก
พิมพ เมาท เครื่องอานและบันทึกข้อมูลตางๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 282,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอี
เซ และคาไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฏา
คม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอี
เซ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมบริการขนสงทางไปรษณีย เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลว. 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:48:54 หน้า : 12/59



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท โทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลว.16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 159,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร จํานวน 2 ตัว เป็นรายการนอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑจัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงและระบบขยายเสียง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงและระบบขยายเสียง ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 จํานวน 1 ชุด (ตามรายการและรูปแบบที่ อบต.อี
เซ กําหนด) เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจัดหาตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จัดหาตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องพิมพ จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท และเครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 ราคา 8,900 บาท จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสํารวจ
และประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของ
องคการบริหารสวนตําบล เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 27 ลว
. 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ข้อที่ 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญอื่นๆ ของชาติ 
เพื่อเทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

จํานวน 80,000 บาท

- อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อจายเป็นคาใช้จายงานพิธีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
 จํานวน 20,000 บาท 
- อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อจายเป็นคาใช้จายงานพิธีเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12
 สิงหาคม 2564 จํานวน 10,000 บาท
- อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัด
งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 จํานวน 5,000 บาท
- อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัด
งานวันสําคัญของชาติ 5 ธันวาคม 2563 จํานวน 5,000
 บาท                                     
- อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อจายเป็นคาใช้จายงานพิธีวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
 จํานวน 20,000 บาท
- อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อจายเป็นคาใช้จายงานพิธีเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
 จํานวน 20,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) หน้า 10 ข้อที่ 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาจ้างเหมาเข้าเลมรายงาน คา
จ้างเหมาอัดขยายภาพ คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว
. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

อบต. สัญจร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.สัญจรเพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนตําบลอีเซ การประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ข้อที่ 12
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,211,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,395,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,395,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,016,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองคลัง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 305,640 บาท, นักวิชาการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 349,320 บาท, นักวิชาการจัด
เก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 180,720 บาท, นักวิชาการ
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 180,720 บาท เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้
จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500
 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 313,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 168,960 บาท, ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 144,360 บาท เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 2000 บาท เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้
จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 747,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 242,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ กําหนด จํานวน 60,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง  กรรมการผู้ตรวจรับพัสดุที่รับผิดชอบในการ
บริหารสัญญาและผู้ควบคุมงาน จํานวน 100,000 บาท เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู
อาศัยของพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการ
บริหารสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้างบริการ
สํารวจ คาบริการเติมน้ํายาดับเพลิง คารางวัดที่ดิน ที่สาธารณะ
ประโยชนที่ถูกบุกรุก และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว
. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง และผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอื่นๆ ที่
อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง อบต.อีเซ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิด
ประกาศ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรม
ฉายาลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสเกตต เมาส คียบอรด จานหรือเครื่องอานและบันทึกข้อมูล เมน
บอรด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านพระ หมู
ที่ 2 ตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 หลัง สําหรับกอง
คลัง อบต.อีเซ (เป็นครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจัด
หาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จัดหาตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 2 ราคา 15,000 บาท จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 765,600 บาท

งบบุคลากร รวม 165,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 141,600 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างภารกิจ ตําแหนง ผู้
ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 2,000 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้
จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด จํานวน 12,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป แก
อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 42,000
 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 436,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 336,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการกู้ชีพองคการบริหารสวนตําบลอีเซ โดยให้
ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน ทําสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทํา
งานให้ชัดเจน เฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ มีการสงมอบงาน และ
การตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว
. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 114 ข้อที่ 3

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตําบลอีเซ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติตาม
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 115 ข้อที่ 4

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนใน
ชวงเทศกาลตางๆ เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาป้ายประชา
สัมพันธฯ และคาใช้จายอื่นที่มีความจําเป็น (เทศกาลปี
ใหม จํานวน 10,000 บาท, เทศกาล
สงกรานต จํานวน 10,000 บาท) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 114 ข้อที่ 2 
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โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร อปพร. ตําบลอีเซ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสา
สมัคร อปพร. ตําบลอีเซ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้ อปพร. เจ้า
หน้าที่ประจําศูนย ประกอบด้วย คาวิทยากร คาจัดสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ คาเครื่องแบบ สมาชิก อปพร. คาอาหารเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ข้อที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน
อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ เชน รถยนตกู้ชีพ เครื่อง
คอมพิวเตอร เรือ เครื่องเรือยนต ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กรวย
จราจร สัญญานไฟกระพริบ สัญญานไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก สายไมล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:48:54 หน้า : 24/59



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลผือใหญ เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินงานตามโครงการบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 126 ข้อที่ 23
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,958,060 บาท

งบบุคลากร รวม 2,583,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,583,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,758,840 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองการศึกษา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 305,640 บาท, ตําแหนง นักวิชาการศึกษา พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 222,240 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานครู ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตําแหนง ครู คศ.2 จํานวน 1 อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน เป็นเงิน 349,320 บาท, ตําแหนง ครู คศ.1 จํานวน 3
 อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 881,640 บาท เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนงทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ สําหรับพนักงานครู ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตําแหนง ครู คศ
. 2 จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลว 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนงทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 716,220 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมปรับปรุงอัตราคาจ้าง เป็นเงิน 162,120
 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครู
ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราคาจ้าง เป็น
เงิน 554,100 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 2,000 บาท  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 

งบดําเนินงาน รวม 311,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 129,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู
อาศัยของพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการ
บริหารสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว
 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
จ้างบริการสํารวจ และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะ
สม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง และผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน
อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรพร้อมอุปกรณ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้  และครุภัณฑอื่นๆ ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิด
ประกาศ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรม
ฉายาลักษณ พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทําความสะอาด
อุปกรณตางๆ สิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้
กวาด จาน ช้อน ซ้อม มีด จานรอง ไม้ถูพื้น ถาด ชุดกาแฟ กระติก
น้ําแข็ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกข้อมูล จาน
บันทึกข้อมูล  (Diskette, Floppy Disk,
Compack Disk, Digital Video Disk, Flash Drive) หมึก
พิมพ เมาท เครื่องอานและบันทึกข้อมูลตางๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ สําหรับพนักงานครู ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอี้ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้ สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดหา
ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,739,280 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,063,280 บาท

ค่าใช้สอย รวม 541,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 541,200 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
อีเซ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ 
จํานวน 34 คนๆ ละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 166,600 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาเจริญธรรม 
จํานวน 19 คนๆ ละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 93,100 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชา
สรรค จํานวน 29 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 142,100 บาท
2) คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลอีเซ จํานวน 82 คน ประกอบด้วย คา
จัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็น
เงิน 139,400 บาท, คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 16,400 บาท, คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200
 บาท/ปี เป็นเงิน 16,400 บาท, คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 24,600 บาท, คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 35,260 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าวัสดุ รวม 522,080 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 522,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้แก โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลอีเซ อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
- โรงเรียนบ้านอีเซคุรุราษฎรวิทยา จํานวน 178,880 บาท
- โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค จํานวน 172,640 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 70,720 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาเจริญธรรม จํานวน 39,520 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชา
สรรค จํานวน 60,320 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)

งบเงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 676,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันให้แก 
- โรงเรียนบ้านอีเซคุรุราษฎรวิทยา จํานวน 86 คนๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 344,000 บาท
- โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค จํานวน 83 คนๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 332,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประกอบ
ด้วย คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องดนตรีและเครื่องเสียง คาวัสดุ
อุปกรณดําเนินการ คาถ้วยรางวัล คาของขวัญและคารางวัล และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 89 ข้อที่ 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 401,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้า 10 ข้อที่ 3

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:48:54 หน้า : 34/59



ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ควบคุมและป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดตออื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด- 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก ประกอบด้วย คาน้ํายา เคมีภัณฑ เวชภัณฑ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่มีความจําเป็น
และเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 92 ข้อที่ 2 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าของ อบต.อีเซ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ การให้
ความรู้ การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 92 ข้อที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่องพน
หมอกควัน เครื่องพนละอองฝอย ตู้ เก้าอี้ เป็นต้น เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ผ้าปิด
จมูก ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต จํานวน 9,000 บาท

อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 93 ข้อที่ 11

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 93 ข้อที่ 13
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,147,880 บาท

งบบุคลากร รวม 800,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 800,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 758,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 389,400 บาท, ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 369,480 บาท เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 347,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู
อาศัยของพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการ
บริหารสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้างบริการ
สํารวจ คาบริการเติมน้ํายาดับเพลิง คารางวัดที่ดิน ที่สาธารณะ
ประโยชนที่ถูกบุกรุก และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว
. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง และผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายในการฝึก
อบรม การรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่มีความจําเป็น
และเหมาะสม เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 88 ข้อที่ 7

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปวยเอดส ผู้ยากไร้ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการ เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 87 ข้อที่ 6

โครงการสนับสนุนการดําเนินการของพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินการ
ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และคาใช้จายอื่นที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 88 ข้อที่ 10
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โครงการสนับสนุนการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตําบลอีเซ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสนับสนุนการดําเนินการของ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลอีเซ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 88 ข้อที่ 9

โครงการให้ความชวยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส คนแก คนชรา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อให้การสงเคราะหชวยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส คน
แก คนชรา ในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 87 ข้อที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอื่นๆ ที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑอื่นๆ ตามความเหมาะ
สม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิด
ประกาศ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรม
ฉายาลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสเกตต เมาส คียบอรด จานหรือเครื่องอานและบันทึกข้อมูล เมน
บอรด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 78,000 บาท

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

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าแสงสวาง บํารุงและ
ซอมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกสํานักงาน รวมทั้งไฟฟ้า
สาธารณะ คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ 0808.2/ว 4044 ลว
. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าตางๆ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อ
แปลง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เครื่องสูบน้ํา แพสูบน้ํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน ระบบไฟฟ้า
เครื่องสูบน้ํา ระบบไฟฟ้าแพสูบน้ํา แพสูบน้ํา ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
และสถานศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เชน การรณรงคและป้องกันยาเสพติด การอบรมให้ความ
รู้ และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ข้อที่ 1

โครงการรณรงคสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและใน
ชุมชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมและการให้ความรู้ด้านการสง
เสริมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและในชุมชน เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร เครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 105 ข้อที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 119 ข้อที่ 5

โครงการมหกรรมการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการมหกรรมการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 113 ข้อที่ 5

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

สนับสนุนการดําเนินการของศูนยพัฒนาครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนการดําเนินการของศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลอีเซ เพื่อใช้
จายตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 88 ข้อที่ 8

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมเปลือกไม้มะดัน จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนการดําเนินการของกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมเปลือก
ไม้มะดันตําบลอีเซ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 8 ข้อที่ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

แขงขันกีฬามวลชนตําบลอีเซ ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดแขงขันกีฬามวลชนตําบลอีเซ ต้านภัย
ยาเสพติด เชน คาตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุกีฬา คาถ้วยรางวัล คาเงิน
รางวัล คาใช้จายในการพิธีเปิดและปิดการแขงขัน คาธงทิวและ
ด้ามธง คาจัดทําป้าย คาวัสดุดําเนินการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 113 ข้อที่ 3

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณคัพ" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอล
มวลชน "อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณคัพ" และคาใช้จายอื่นที่มีความจํา
เป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 9 ข้อที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 6

โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสายน้ํา ลุม
น้ําห้วยทับทัน และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกตัญูผู้สูงอายุ ตําบลอี
เซ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันกตัญูผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะ
สม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 4
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 2

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมงานสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม เชน กิจกรรมขับร้องทํานองสรภัญญะ, งาน
บุญผะเหวด  เป็นต้น  และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 9

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

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการ
ในเทศกาลปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามกิจกรรมรวมน้ําใจสูธารากาชาด
และการออกร้านนิทรรศการในงานปีใหมสี่เผาไท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563 หน้า 102 ข้อ 12

ประเพณีบุญข้าวจีมหัศจรรยของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ
ประเพณีบุญข้าวจีมหัศจรรยของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563 หน้า 102 ข้อ 11
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,053,680 บาท

งบบุคลากร รวม 619,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 619,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 577,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองชาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 409,320 บาท, ตําแหนง 
นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 
168,360 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
ชาง จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้
จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป้นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู
อาศัยของพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการ
บริหารสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจ้างบริการ
สํารวจ และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว
. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง และผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่อยูในความดูแล
ของกองชางเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จํานวน 20,000
 บาท
2. เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมสาธารณูปโภค เชน คา
บํารุงรักษาซอมแซมถนน ทางระบายน้ํา ห้วย หนองและ
สาธารณูปโภค วัสดุซอมแซมอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลอี
เซ จํานวน 40,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แผงปิด
ประกาศ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรม
ฉายาลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้าง
ตางๆ เชน ไม้ ทอ อิฐ ทินเนอร น้ํามัน แปรงทาสี น้ํามันทา
ไม้ ตะปู ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
กระดาษบันทึกข้อมูล จานบันทึก
ข้อมูล  (Diskette, Floppy Disk,Compack Disk, 
Digital Video Disk, Flash Drive) หมึกพิมพ เมาท เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 62,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวนผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จัดหาตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสร้าง เป็นไปตามกฎกระทรวงการคลัง กําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้
บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ. 2560
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,706,300 บาท
งบลงทุน รวม 2,706,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,706,300 บาท
อาคารตาง ๆ

กอสร้างอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอีเซ (หลังใหม) จํานวน 2,700,000 บาท

องคการบริหารสวนตําบลอีเซ มีความประสงคจะกอสร้างอาคาร
สํานักงาน อบต.อีเซ แหงใหม เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
อํานวยความสะดวกแกราษฎรผู้มาติดตอราชการ (ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.อีเซกําหนด) โดยกําหนดโครงการกอสร้างอาคาร
สํานักงาน อบต.อีเซ วงเงินงบประมาณ 5,481,000 บาท ในระยะ
ที่ 1 ใช้เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2564 จํานวน 2,700,000 บาท  และในระยะที่ 2 ใช้เงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 จํานวน 2,781,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ข้อที่ 1

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (K) จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยงานกอสร้าง (คา K) เป็นไปตามหนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลว
. 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 776,120 บาท

งบบุคลากร รวม 594,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 594,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 362,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 362,640 บาท เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 231,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนงพนักงานสูบน้ําถาย
โอน พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 231,480 บาทเป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ หรือชําระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู
อาศัยของพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ เชน การดูแลต้นไม้ การ
ตกแตงสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน คาธรรมเนียมตางๆ คาลง
ทะเบียน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน กิจกรรมสง
เสริมการอนุรักษและปรับปรุงดิน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ข้อที่ 5 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 68,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผน
ดิน เชน การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมรณรงคสร้าง
จิตสํานึก กิจกรรมปลูกปา และคาใช้จายอื่นที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 107 ข้อที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม้ จํานวน 38,000 บาท

อุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 109 ข้อ 33

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 575,640 บาท

งบบุคลากร รวม 173,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 173,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 161,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าหน้าที่การประปา จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ว 138  ลว
. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้
จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การประปา จํานวน 1 อัตรา เป็น
ไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 334,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป้นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตางๆ เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล อางล้างมือ โถส้วม ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน สารส้ม คลอรีน มิเตอร
น้ํา -ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

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

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าประปาขององคการบริหารสวนตําบล
อีเซ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิถุนายน 2563 
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งบลงทุน รวม 68,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ปัมน้ํา จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจัดซื้อปัมน้ํา ซัมเมอรส จํานวน 1 ตัว เป็นรายการนอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑจัดหาตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบประปา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาระบบประปา ขององคการบริหาร
สวนตําบลอีเซ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
บริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบ้าน พ.ศ. 2548

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,907,600 บาท

งบกลาง รวม 6,907,600 บาท
งบกลาง รวม 6,907,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ในอัตรา
ร้อยละ 5 เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว. 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว
. 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,650,000 บาท

เพื่อจายเงินสําหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูง
อายุตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลว
. 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,560,000 บาท

เพื่อจายเงินสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการและทุพพลภาพตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลว
. 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเงินสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลว
. 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตําบลอีเซ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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รายจายตามข้อผูกพัน

การดําเนินการศูนยประสานงานและบริหารจัดการสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําบ้านหนองฮู

จํานวน 121,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายการดําเนินการของศูนยประสานงานและบริหาร
จัดการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําบ้านหนองฮู เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) หน้า 10 ข้อที่ 2

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลอีเซ จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น (กบท.) เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลว
. 30 กันยายน 2562 
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