
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลอีเซ

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,117,800 บาท
งบกลาง รวม 7,117,800 บาท

งบกลาง รวม 7,117,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,734,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ชวงอายุ 60-69 ปี จํานวน 313 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน เป็น
เงิน 2,253,600 บาท
- ชวงอายุ 70-79 ปี จํานวน 193 คนๆละ 700 บาท/เดือน เป็น
เงิน 1,621,200 บาท
- ชวงอายุ 80-89 ปี จํานวน 73 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน เป็น
เงิน 691,200 บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 14 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เป็น
เงิน 168,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,531,200 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- อายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 2 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เป็น
เงิน 24,000 บาท
- อายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 157 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน เป็น
เงิน 1,507,200 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผู้ป่วยเอดส จํานวน 4 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็น
เงิน 24,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564

เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

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

การดําเนินการศูนยประสานงานและบริหารจัดการสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําบ้านหนองฮู

จํานวน 121,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายการดําเนินการของศูนยประสานงานและบริหาร
จัดการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําบ้านหนองฮู เป็นไป
ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะด้านการบริหาร
จัดการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําบ้านหนองฮู 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในพื้นที่อําเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ลว. 28 มิถุนายน 2562 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10 ข้อ
ที่ 2

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 326,000 บาท

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลอีเซ จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สปสช.) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ : 21/9/2564  14:11:00 หน้า : 3/49



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,455,200 บาท

งบบุคลากร รวม 6,183,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก
ตําแหนงนายกองคการบริหารสํวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 20,400 บาท รวมเป็นเงิน 244,800 บาทและตําแหนงรอง
นายกองคการบริหารสํวนตําบล 2 คน จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 11,220 บาท รวมเป็นเงิน 269,280 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/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 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/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 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,145,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
- ประธานสภาฯเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภาฯเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
- เลขานุการสภาฯเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
- สมาชิกสภาฯจํานวน 21 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน เป็น
เงิน 1,814,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,352,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,446,560 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ดังนี้ ตําแหนง
ปลัด อบต. พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 455,520 บาท, ตําแหนงรองปลัด อบต. พร้อมปรับปรุงอัตรา
เงินเดือน เป็นเงิน 468,960 บาท, ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบ
ต. พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 323,760 บาท, ตําแหนงนักวิชาการเกษตร พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 369,480 บาท,ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 317,520 บาท, ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 241,440 บาท และตําแหนงเจ้าพนักงาน
ธุรการ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 269,880 บาท เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 11,040 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส
.ร.) พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ เป็นไปตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี วาด้วยบําเหน็จความชอบ คาตอบแทน และการชวย
เหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือชวย
เหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง
ปลัด อบต. เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท, ตําแหนง
รองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท, ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. เดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 727,200 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็นเงิน 188,040 บาท, ตําแหนงนักการภารโรง เป็น
เงิน 173,040 บาท และตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน เป็น
เงิน 150,120 บาท พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงยาม เป็น
เงิน 108,000 บาท, พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป เป็นเงิน 108,000 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก
พนักงานจ้าง ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน เดือน
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท, ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป เดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และตําแหนง
ยาม เดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,043,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 675,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและ
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จํานวน 50,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (2) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง จํานวน 400,000 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต 0014/ว 953 ลว
. 9 กรกฎาคม 2564

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้
บริหารท้องถิ่น ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใช้ในราชการ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

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

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

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

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุม
ดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือ
ใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ตางๆ คาหรีดหรือพวงมาลา เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 9 มีนาคม 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

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

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 125 ข้อที่ 19

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้
นําชุมชน ตลอดจนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 250,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 122 ข้อที่ 5

โครงการสงเสริมสนับสนุนและจัดการการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น เชน คาใช้จายประจําศูนยประสานงานการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คาใช้สอย คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในการเลือกตั้ง คาสาธารณูปโภค คารณรงคประชา
สัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต 0014/ว 953 ลว 9 กรกฎาคม 2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117 ข้อที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โตะ เก้าอี้ และครุภัณฑอื่นๆ ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แมแรง ไขควง ประแจ ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรอง
แสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา ไฟหน้า ไฟเบรก กระจก
มองข้างรถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 288,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

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

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

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

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานัก
งาน และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คา
เชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 98,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564 

งบลงทุน รวม 55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 55,500 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5
 กิโลวัตต คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) ขนาด 5 กิโลวัตตขึ้น
ไป เป็นเครื่องยนตดีเซล 2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกิโลวัตตขั้น
ต่ํา 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีดังนี้
(1) แผงสวิทซ 1 อัน
(2) โวลตมิเตอร 1 อัน
(3) แอมมิเตอร 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสวางพร้อมขั้ว 1 ชุด
(5) สวิตชปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอาต 1 อัน
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต ขึ้นไป) 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

(อุดหนุน)โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนเทศบาลตําบลผือใหญ ตาม
โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พ.ศ
. 2565 เป็นศูนยให้คําปรึกษาหรือแนะนําหลักเกณฑและวิธีการใน
การขอรับการชวยเหลือในด้านตางๆ ให้กับประชาชนที่ติดตอ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 126 ข้อที่ 23
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

(อุดหนุน) โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญอื่นๆ 
ของชาติ เพื่อเทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

จํานวน 85,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญอื่นๆ ของชาติ เพื่อ
เทิดทูลปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 - งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏา
คม 2565 จํานวน 20,000 บาท
 - งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3
 มิถุนายน 2565 จํานวน 20,000 บาท
 - งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 จํานวน 10,000 บาท
- งานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13
 ตุลาคม 2564 จํานวน 20,000 บาท
 - วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี 21 ตุลาคม 2564 จํานวน 5,000 บาท
 - งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 จํานวน 5,000 บาท
 - งานวันสําคัญของชาติ 5 ธันวาคม 2564 จํานวน 5,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่1
) หน้า 10 ข้อที่ 1
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งบรายจ่ายอื่น รวม 28,580 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 28,580 บาท
รายจายอื่น

โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 28,580 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อ
สํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตาม
โครงการฯ เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 123 ข้อที่ 10

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

อบต. สัญจร จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินการตามโครงการ อบต
.สัญจร เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน การจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เชน คา
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 124 ข้อที่ 12

งานบริหารงานคลัง รวม 1,963,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,478,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,478,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,097,400 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองคลัง พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 323,760 บาท, ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมปรับ
ปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 376,080 บาท, ตําแหนง นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 207,480 บาท และตําแหนง นักวิชาการพัสดุ พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 190,080 บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 327,480 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
พัสดุ พร้อมปรับปรุงอัตราคาตอบแทน เป็น
เงิน 177,480 บาท และตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ พร้อม
ปรับปรุงอัตราคาตอบแทน เป็นเงิน 150,000 บาท เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ กําหนด (2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

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

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

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

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

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาไฟฟ้าสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
บ้านพระ หมูที่ 2 ตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 200,080 บาท
งบบุคลากร รวม 190,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 190,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 190,080 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ตําแหนง นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 190,080 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 490,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลอี
เซ อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 346,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานศูนยกู้ชีพองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 นาย โดยทํา
สัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทํางานให้ชัดเจน เฉพาะบุคคล
หรืออุปกรณ มีการสงมอบงาน และการตรวจรับงานตามระเบียบ
พัสดุ เป็นไปตามหนังสือสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คา
จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน (เทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท, เทศกาล
สงกรานต จํานวน 10,000 บาท) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565 หน้า 114 ข้อที่ 2

โครงการฝึกจัดตั้งอาสาสมัคร อปพร. ตําบลอีเซ จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 115 ข้อที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 14,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตกู้ชีพ เครื่อง
คอมพิวเตอร เรือ เครื่องเรือยนต ตู้ โตะ เก้าอี้ และครุภัณฑ
อื่นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ วุฒิ
บัตร อปพร. บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,297,960 บาท

งบบุคลากร รวม 3,117,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,117,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,164,440 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองการศึกษา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 369,480 บาท, ตําแหนง นักวิชาการศึกษา พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 245,280 บาท, ตําแหนง นักวิชาการ
วัฒนธรรม พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 190,080 บาท และ ตําแหนง ครู คศ
.2 จํานวน 2 อัตรา พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 742,200 บาท, ตําแหนง ครู คศ.1 จํานวน 2 อัตรา พร้อม
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็นเงิน 617,400 บาท เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับ ครู คศ
.2 จํานวน 2 อัตรา เดือนๆ ละ 3,500 บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 827,520 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็นเงิน 167,760 บาท และตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 659,760 บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 48,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

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

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ไม้ตี
ปิงปอง นาฬิกาจับเวลา นวม เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายตะ
กร้อ ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ วอลเลยบอล ลูกฟุตบอล ลูก
แชรบอล ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

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

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาน้ําประปาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,841,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,094,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 574,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 574,200 บาท

1.) รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด. ดังนี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 30
 คนๆ ละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 154,350
 บาท, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามฯ จํานวน 30
 คนๆ ละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 154,350
 บาท, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม จํานวน 12
 คนๆ ละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 61,740 บาท
2.) คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) จํานวน 72 คน ประกอบด้วย คาจัดการเรียนการสอน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 122,400 บาท, คาหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 14,400 บาท, คาอุปกรณการ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 14,400 บาท, คาเครื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 21,600 บาท, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 30,960
 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564 
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ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 520,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด. , เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ดังนี้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ จํานวน 30 คน เป็นเงิน 62,400
 บาท, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามฯ จํานวน 30
 คน เป็นเงิน 62,400 บาท, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญ
ธรรม จํานวน 12 คน เป็นเงิน 24,960 บาท, โรงเรียนบ้านอี
เซ (คุรุราษฎรวิทยา) จํานวน 90 คน เป็นเงิน 187,200
 บาท, โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค จํานวน 88 คน เป็น
เงิน 183,040 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 747,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 747,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 747,600 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สนับสนุนอาหารกลาง
วัน ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200 วัน ดังนี้ โรงเรียน
บ้านอีเซ (คุรุราษฎรวิทยา) จํานวน 90 คน เป็น
เงิน 378,000 บาท และ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชา
สรรค จํานวน 88 คน เป็นเงิน 369,600 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลว
. 14 สิงหาคม 2563
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คาใช้
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาของขวัญและรางวัล คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 89 ข้อที่ 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 499,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไปให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตําบลอี
เซ จํานวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาทตอเดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 21/9/2564  14:11:00 หน้า : 31/49



ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตําบลอีเซ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการควบคุม และป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดตออื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การป้องกันโรคไข้เลือด
ออก, การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เชน คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มผู้รวมกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 92 ข้อที่ 2
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สําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว และการดําเนินงานขับ
เคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว
. 30 มิถุนายน 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 92 ข้อที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพน
ละอองฝอย เครื่องคอมพิวเตอร ตู้ โตะ เก้าอี้ และครุภัณฑ
อื่นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564

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

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สําลี และผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง ลูกยาง ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 249,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 249,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต จํานวน 9,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการบริจาคโลหิต ประจําปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 93 ข้อที่ 11

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนองคกรประชาชน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 93 ข้อที่ 13

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,037,880 บาท

งบบุคลากร รวม 860,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 860,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 818,880 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองสวัสดิการสังคม พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 416,160 บาท, ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 402,720 บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 177,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

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

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานสวนตําบล หรือลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือคา
จ้างประจําจากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจ้าง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

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

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ
เอกสาร ตู้ โตะ เก้าอี้ และครุภัณฑอื่นๆ ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 88 ข้อที่ 7

โครงการสนับสนุนการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตําบลอีเซ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คาใช้
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 88 ข้อที่ 9
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โครงการให้ความสงเคราะหชวยเหลือผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการสงเคราะหชวยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส คนแก คนชรา ในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารง
ชีพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 87 ข้อที่ 5

สงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 87 ข้อที่ 6

สนับสนุนการดําเนินการของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวน 5,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม เชน คา
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 88 ข้อที่ 10
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท

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

โครงการสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 105 ข้อที่ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
และสถานศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 119 ข้อที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการมหกรรมการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด "โพธิ์ศรีสุวรรณ
เกมส"

จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
มหกรรมแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด "โพธิ์ศรีสุวรรณ
เกมส" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ข้อที่ 5

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

สนับสนุนการดําเนินการของศูนยพัฒนาครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนองคกรประชาชน ตามการดําเนิน
การของศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลอีเซ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 88 ข้อที่ 8
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

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

โครงการการแขงขันกีฬาฟุตบอลมวลชน จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา คา
อุปกรณกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 9 ข้อที่ 1

โครงการการแขงขันกีฬามวลชนตําบลอีเซ กีฬาปีใหมต้านภัยยาเสพ
ติด ปลอดภัย ปลอดเหล้า

จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คา
เชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายหรือทีมผู้เข้ารวมแขง
ขัน คาโลหรือถ้วยรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ข้อที่ 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คาใช้
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 6

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คาใช้
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 2
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โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ํา จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คาใช้
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต และงานกตัญูผู้สูงอายุ ตําบลอี
เซ

จํานวน 40,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คาใช้
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 4

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เชน งานบุญผะเหวด , 
งานสรภัญญะ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คาใช้
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 101 ข้อที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการประเพณีบุญข้าวจีมหัศจรรยของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ จํานวน 100,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
ประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรยของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 102 ข้อที่ 11

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการ
ในเทศกาลปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ

จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับอุดหนุนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการใน
เทศกาลปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 102 ข้อที่ 12

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,046,400 บาท

งบบุคลากร รวม 704,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 704,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 495,480 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองชาง พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน เป็น
เงิน 323,760 บาท และตําแหนง นายชางโยธา พร้อมปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เป็นเงิน 171,720 บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,920 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การ
ประปา พร้อมปรับปรุงอัตราคาตอบแทน เป็น
เงิน 166,920 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 342,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ กําหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ หรือชําระหนี้
เงินกู้เพื่อที่อยูอาศัยของพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

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

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

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

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

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

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

งานก่อสร้าง รวม 3,005,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,005,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,005,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอีเซ จํานวน 3,000,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลอีเซ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 73 ข้อที่ 1
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 5,000 บาท

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

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับการดําเนินกิจกรรมและโครงการ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 107 ข้อที่ 2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจัดการฝึกอบรม เชน คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 125 ข้อที่ 16
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

รายจายที่ตั้งไว้สําหรับจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน สปริงเก
ลอร จอบหมุน จานพรวน มีดตัดต้นไม้ เคียว ปุย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและแมลง พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

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

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

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

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

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