
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
อําเภอ สําโรงทาบ   จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 19,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,263,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,773,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนรายเดือนให้แก่นายก อบต./รองนายก อบต.
1.เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 20,400.- บาท/12
 เดือน
เป็นเงิน 244,800 บาท
2.เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,220
.- บาท/12 เดือน 
/2 คน เป็นเงิน 269,280.-  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก  อบต./รองนายก  อบ
ต.
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 1,750.- บาท
/12 เดือน เป็นเงิน 21,000.- บาท
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 880.- บาท
/12 เดือน/2 คน เป็นเงิน 21,120.- บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่  นายก  อบต./รองนายก  อบต.
1.ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 1,750.- บาท
/12 เดือน เป็นเงิน 21,000.- บาท
2.ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 880.- บาท
/12 เดือน/2 คน เป็นเงิน 21,120.- บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก  อบต.
เดือนละ 7,200.- บาท/12 เดือน
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา  อบต., รองประธาน
สภา  อบต.,
เลขานุการสภา  อบต., สมาชิกสภา  อบต.ดังนี
1.ค่าตอบแทนประธานสภาอบต. เดือนละ 11,220.- บาท/12 เดือน เป็น
เงิน  134,640  บาท
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต.เดือนละ 9,180.-บาท/12 เดือน เป็น
เงิน 110,160  บาท
3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภาอบต.เดือนละ 7,200.- บาท/12 เดือน เป็น
เงิน    86,400  บาท
4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.เดือนละ 7,200.- บาท/12 เดือน/14
 คน เป็นเงิน  1,209,600  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,548,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,629,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
1  นักบริหารงานอบต. (ปลัด  อบต.) จํานวน  1  อัตรา
2  นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด) จํานวน  1  อัตรา
3  นักพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  อัตรา
4  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน  1  อัตรา
5  บุคลากร   จํานวน  1  อัตรา
6  เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
1  ค่าครองชีพชัวคราวตามมติ ก.อบต.สุรินทร์
     เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานทีควรได้รับตามระเบียบที
กําหนด ดังนี
1 นักบริหารงานอบต. (ปลัด  อบต.) จํานวน  1  อัตรา
2 นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด) จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสังกัด ดังนี
1  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จํานวน  1  อัตรา
2  พนักงานตกแต่งสวน  จํานวน  1  อัตรา
3  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3  อัตรา  ประกอบด้วย
-ปฏิบัติงานนักการภารโรง(จํานวน  1  อัตรา)
-ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์(จํานวน  1  อัตรา)
-ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(จํานวน  1  อัตรา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
 ตามมติ  ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ ดังนี
1  พนักงานตกแต่งสวน จํานวน  1  อัตรา
2  พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  3  อัตรา  ประกอบด้วย
-ปฏิบัติงานนักการภารโรง(จํานวน  1  อัตรา)
-ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์(จํานวน  1  อัตรา)
-ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(จํานวน  1  อัตรา)
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เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติ
ตาม
1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ลงวันที 4 ธันวาคม 2554(แก้ไขถึงฉบับที 31 พ.ศ. 2555)ข้อ 35
2. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538
 มาตรา 12 
3. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึงไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 มาตรา 4
4. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึงไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ
. 2539 มาตรา 4 และมาตรา 5
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึงไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539
 ข้อ 7 และข้อ 8
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ
. 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 4) พ.ศ. 2553

งบดําเนินงาน รวม 1,425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิน ตามโครงการประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561  หน้า  56  ลําดับที  2) จํานวน 70,000  บาท 
2.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบรรดาข้าราชการพนักงาน  หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานทางราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน ฯลฯ  ทีมาช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเสม็จ  เช่น ค่าตอบแทนตัวแทนประชาคม  คณะกรรมการในการจัด
ซือจัดจ้าง  การตรวจการจ้าง และอืนๆ ทีเป็นประโยชน์แก่ อบต
. จํานวน  30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
และผู้บริหาร
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ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 135,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 100,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่
เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าจ้างแบก
หามสัมภาระค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าจ้างผู้แสดงแบบและค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ 
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ  จํานวน    30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล, 
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา  อบต., ลูกจ้างและบุคลากรผู้ทีได้รับมอบ
หมาย 
3.ค่าเบียประกันภัยรถส่วนกลาง จํานวน    5,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง  
ประเภทชัน  3  และค่าเบียประกันภัยรถจักรยานยนต์

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท
1.ค่าเลียงรับรองในการเลียงรับรองการประชุม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองการประชุมสภาท้องถิน, คณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสังการ ฯลฯ
2.ค่าเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
จํานวน      20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิก
สภา  อบต.กรณีหมดวาระหรือแทนตําแหน่งทีว่าง
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันท้องถินไทยประจําปี 2559 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันท้องถิน
ไทยประจําปี 2559   (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  55  ลําดับที  6)
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะเพือพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ
เพือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ผู้บริหาร      ส.อบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และประชาชนทัวไป(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  57  ลําดับที 7 )
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

จํานวน 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากร ได้แก่ผู้บริหาร, ส.อบต., พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  56  ลําดับที  3)
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- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนาของ  อบต.เสม็จ  และบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพืนฐาน (จปฐ.) (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  55  ลําดับที 5 )
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบต. สัญจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ  อบต. สัญจร  เพือ
ให้ทราบถึงข้อมูลและปัญหาความเดือดร้อน  ความจําเป็นเร่งด่วน  ความ
ต้องการของประชาชนในเขตืนทีตําบลเสม็จ (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  54  ลําดับที  4)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร  และสมาชิก
สภา  อบต. พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรผู้ทีได้รับมอบ
หมาย
- ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา
สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและมีความ
สําคัญ ฯลฯ
-ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
ทีมีความจําเป็นและความเหมาะสม ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการประชาปลูกป่า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดซือและปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติในวันสําคัญต่างๆ ตามโครงการประชาปลูกป่า (แผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2559-2561 หน้า  52 ลําดับที  1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  ตู้  วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ 
เช่นกระดาษแฟ้ม  หมึกคอมพิวเตอร์  เครือง
ปรินเตอร์  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่นแปรง ไม้กวาด 
ผงซักฟอก นํายาล้างจาน แก้วนํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง 
 และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  เช่นยางนอก  ยางใน 
 แบตเตอรี  หัวเทียน  กันชนรถยนต์ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่นนํามันเบนซิน  
นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ได้แก่กระดาษ  โปรสเตอร์
  แผ่นซีดี  ล้างรูปภาพ  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นแผ่นดิสก์  โปรแกรม
  และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ/สถานที
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการของ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  
ค่าซือดวงตราไปรษณีย์อากรสําหรับติดต่อราชการ ฯลฯ 
ของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 115,000 บาท
1.ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  จํานวน   108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ
2.ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืนทีWebsiteอินเตอร์เน็ต จํานวน   7,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที  Website  อินเตอร์เน็ตค่าธรรมเนียมอืนๆ

งบลงทุน รวม 39,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประเภทโทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน 13,000 บาท
ประเภทโทรทัศน์ แอล อี ดี ในส่วนงานกิจการสภาฯ     
คุณลักษณะ
-ระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920X1080 พิกเซล
-ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backligth
-ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
-ช่องการเชือมต่อแบบ AV ,DVD Compoment
-มีช่องต่อ Digital tuner (DVB – T2)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 2558 เดือน มีนาคม  2558
 หน้าที 10 ลําดับที 5.6
 (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  63  ลําดับที 14 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภทคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 23,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน งานกิจการสภาฯ 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache  Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังในบนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2558 หน้าที 3 ลําดับที 7
 (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  60  ลําดับที 12 )

ประเภทเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 3,700 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด Led ขาวดํา  คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600?600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2558 หน้าที 16 ลําดับที 38
 (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  62  ลําดับที 13 )
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งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
รายจ่ายอืนรายการ ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพือสํารวจ
และประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ 2559 เพือประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนางานบริการสาธารณะของ อปท.

งานบริหารงานคลัง รวม 1,984,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,547,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,547,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,166,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วน ดังนี
1.นักบริหารงานการคลัง (หัวหน้าส่วนการคลัง) จํานวน  1  อัตรา
2.นักวิชาการการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
5.เจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา
6.เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตามมติ  ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ดังนี
1.  เจ้าพนักงานพัสดุ                จํานวน  1  อัตรา
2.  เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานทีควรได้รับตามระเบียบที
กําหนดดังนี
1. นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าส่วนการคลัง)จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสังกัดดังนี
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน  1  อัตรา
2.  พนักงานจ้างทัวไป (งานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)จํานวน 1
 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
 ตามมติ  ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ ดังนี
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน  1  อัตรา
2.  พนักงานจ้างทัวไป(งานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)  
จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 65,000 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิน ตามโครงการประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561  หน้า  56  ลําดับที  2) จํานวน 40,000  บาท 
2.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบรรดาข้าราชการพนักงาน  หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานทางราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน ฯลฯ  ทีมาช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเสม็จ  เช่น ค่าตอบแทนตัวแทนประชาคม  คณะกรรมการในการจัด
ซือจัดจ้าง  การตรวจการจ้าง และอืนๆ ทีเป็นประโยชน์แก่ อบต
. จํานวน  25,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล, ลูกจ้างและบุคลากรผู้ทีได้รับมอบหมาย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      
 ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรผู้ทีได้รับมอบหมาย
-โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  ตู้  วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ
แฟ้ม  หมึกคอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นแผ่นดิสก์  โปรแกรม  และ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:02:15 หน้า : 9/20



งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภทเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
ประเภทเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค     
-คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประเมินผลกลาง (CPU) จํานวน 1หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่าง หรือดีกว่า
1. ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Computer  core) จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.7 GHz หรือ
2.ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (Core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory ไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz
3. ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (Core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 Core) และมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
-มีจํานวนแกนหลักจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวน 2 แกนหลัก (2 Core) และ
มีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB 
จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1หน่วย
-มีช่องเชือมต่อเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g ,n )และBluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2558 หน้าที 6 ลําดับที 11
 (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  58  ลําดับที 11 )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)อบต.เสม็จ

จํานวน 50,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการต่างๆ ของศูนย์อปพร.อบต.เสม็จจ่ายเป็นค่า
เบียเลียงขอสมาชิก อปพร.ตามระเบียบฯในการปฏิบัติหน้าทีหรือกิจกรรม
ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  56  ลําดับที 2)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,199,360 บาท
งบบุคลากร รวม 761,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 761,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วน ดังนี
1. นักบริหารงานการศึกษา(หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม)
จํานวน  1  อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานทีควรได้รับตามระเบียบที
กําหนด ดังนี
1.นักบริหารงานการศึกษา(หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม) จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 337,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงาน
จ้างทีปฏิบัติงานในสังกัด ดังนี
1.  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
2.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
3.  ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตามมติ  ก
.อบต. จังหวัดสุรินทร์ ดังนี
1.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
2.  ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,438,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 57,000 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิน ตามโครงการประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561  หน้า  56  ลําดับที  2) จํานวน 40,000  บาท 
2. ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบรรดาข้าราชการพนักงาน  หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานทางราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน ฯลฯ  ทีมาช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเสม็จ  เช่น ค่าตอบแทนตัวแทนประชาคม  คณะกรรมการในการจัด
ซือจัดจ้าง  การตรวจการจ้าง และอืนๆ ทีเป็นประโยชน์แก่ อบต
. จํานวน  17,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 587,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน   20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมทีดีต่อเด็กและ
เยาวชนตามตัวชีวัดจังหวัดน่าอยู่  และกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชนเพือจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ 
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  จํานวน  10,000  บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 392,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน  และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน  ดังนี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม้า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังแก
จํานวน  70 คนอัตรามือละ 20  บาทต่อวัน  จํานวน 280 วัน
อ้างถึง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที  มท 0893.3/ว3149  ลงวัน
ที 5  มิถุนายน  2558
- หนังสือสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดสุรินทร์ด่วนทีสุด  ที  สร
 0023.3/ว 2744  ลงวันที 10  มิถุนายน  2558
- หนังสือ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถินอําเภอสําโรงทาบ ด่วนทีสุด
ที สร 0023.22/ว 437  ลงวันที 22  มิถุนายน  2558
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  40  ลําดับที  2)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  และบุคลากรผู้ทีได้รับมอบหมาย
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสม็จจํานวน  2  แห่งและโรงเรียนในเขตพืนทีตําบลเสม็จ
 จํานวน  2 แห่ง (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  38  ลําดับ
ที 2)
โครงการเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเรียนรู้นอกสถานที
หรับบุคลากร  ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ  จํานวน  2  แห่ง(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  37  ลําดับที  8 )
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  37  ลําดับที  9 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  ตู้  วัสดุต่างๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 776,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ
แฟ้ม  หมึกคอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้าน/งานครัวต่างๆ
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2แห่งเช่นแปรงไม้กวาดผงซักฟอกนํายาล้าง
จานถาดหลุมแก้วนํา ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 706,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซืออาหารเสริม (นม) เด็กนัก
เรียนโรงเรียนและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีตําบลเสม็จ
สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จํานวน 2แห่งได้แก่
- โรงเรียนการุญวิทยา  
- โรงเรียนบ้านสังแก    
จํานวน 270 คน จํานวน 260 วัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนสนตําบลเสม็จ
  จํานวน  2  แห่ง  ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม้า 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังแก   
จํานวน  70  คน จํานวน280  วัน
อ้างถึง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที  มท 0893.3/ว3149  ลงวัน
ที 5  มิถุนายน  2558
- หนังสือสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดสุรินทร์ด่วนทีสุด  ที  สร
 0023.3/ว 2744  ลงวันที 10  มิถุนายน  2558
- หนังสือ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถินอําเภอสําโรงทาบ ด่วนทีสุด
ที สร 0023.22/ว 437  ลงวันที 22  มิถุนายน  2558
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  39  ลําดับที  1)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลเสม็จ 
 จํานวน  2  แห่ง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสม็จ  จํานวน  2  แห่ง
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,080,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,080,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,080,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน  ดังนี
เพือจ่ายสนับสนุนตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)
- โรงเรียนการุญวิทยา 
- โรงเรียนบ้านสังแก  
 จํานวน  270  คน  อัตรามือละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  200  วัน
อ้างถึง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที  มท 0893.3/ว3149  ลงวัน
ที 5  มิถุนายน  2558
- หนังสือสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดสุรินทร์ด่วนทีสุด  ที  สร
 0023.3/ว 2744  ลงวันที 10  มิถุนายน  2558
- หนังสือ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถินอําเภอสําโรงทาบ ด่วนทีสุด
ที สร 0023.22/ว 437  ลงวันที 22  มิถุนายน  2558
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  40  ลําดับที  2)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ สือสิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่
เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันเบนซินนํามันดีเซล
นํามันเครืองนํามันจารบีนํามันสําหรับใช้ผสมนํายาเคมีพ่นหมอกควันฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตําบลเสม็จ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว1501 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2558 (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  41  ลําดับที  11)
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งานโรงพยาบาล รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  40  ลําดับที  5)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการเป็นค่าช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้านต่างๆ ในเขตพืนทีตําบลเสม็จเช่นจัดซือเครือง
อุปโภค-บริโภคฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  43  ลําดับที  4)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ ตําบลเสม็จ จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลเส
ม็จและดําเนินกิจกรรมเกียวกับผู้สูงอายุในวันสําคัญต่างๆเช่นวันผู้สูง
อายุ  วันสงกรานต์  วันสําคัญต่างๆ ฯลฯ(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  43  ลําดับที  5)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,168,960 บาท
งบบุคลากร รวม 710,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 710,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 359,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ดังนี
1.นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา) จํานวน  1  อัตรา
2.นายช่างโยธา   จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานตามมติ  ก.อบต
. จังหวัดสุรินทร์
1.นายช่างโยธา จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนดดังนี
1.นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา) จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 249,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงาน
จ้างทีปฏิบัติงานในสังกัดดังนี
1.ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน  1  อัตรา
2.พนักงานจ้างทัวไป(ปฏิบัติงานธุรการ)จํานวน  1  อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  ตามมติ  ก.อบต. จังหวัด
สุรินทร์ ดังนี
1.ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา
2.พนักงานจ้างทัวไป(ปฏิบัติงานธุรการ)จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
1.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิน ตามโครงการประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  56  ลําดับที  2)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน   50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่
เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าจ้างแบก
หามสัมภาระค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าจ้างผู้แสดงแบบและค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆค่าทําความสะอาดร่องระบายนําฯล
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
และบุคลากรผู้ทีได้รับมอบหมาย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  และบุคลากรผู้ทีได้รับมอบหมาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินไฟฟ้า
สาธารณะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ
แฟ้ม  หมึกคอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ค่าฟิวส์ สายไฟฟ้าหลอด
ไฟฟ้า และอืนๆฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ค่าไม้ต่างๆ สีแปรงทาสีปูนซีเมนต์
อิฐหินทราย ตะปูและอืนๆฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นแผ่นดิสก์  โปรแกรม  และ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทรถจักรยานยนต์ จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 1  คัน  ขนาด 110 ซี
ซี แบบเกียร์ธรรมดา
คุณลักษณะ
1.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
1.1 กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
1.2 ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
1.3 การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 เดือน มีนาคม  หน้าที 77 ลําดับ
ที 8.8
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  66  ลําดับที 7)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของหน่วยงานราชการ
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอศีขรภูมิ      
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําไฟสาธารณะภายในตําบล
เสม็จ

งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/บริบท  อบต.เสม็จ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์/บริบท  อบต.เส
ม็จ (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  52  ลําดับที  5)(สํานัก
งานปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 490,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  40  ลําดับที  3)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในตําบลเสม็จ(แผนพัฒนาสามปี  พ
.ศ. 2559-2561  หน้า  41  ลําดับที  7)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลเสม็จ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมต่างๆเพือส่งเสริมให้
ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน  เช่น
การจัดเวทีประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  ในระดับหมู่
บ้านและระดับตําบลในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จ ฯลฯ(แผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  44  ลําดับที  1 )
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนค่าเบียเลียงในการปฏิบัติหน้าทีอยู่เวรยามและช่วยเหลือ
เจ้าหน้าทีส่วนอืนในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสม็จของอาสาสมัครต่างๆ ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุใน
เทศกาลปีใหม่ (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า65ลําดับที 3)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนค่าเบียเลียงในการปฏิบัติหน้าทีอยู่เวรยามและช่วยเหลือ
เจ้าหน้าทีส่วนอืนในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสม็จของอาสาสมัครต่างๆ ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุใน
เทศกาลสงกรานต์ (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า65ลําดับ
ที  4)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเลียงไก่พันธุ์ไข่ จํานวน 250,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เลียงไก่พันธุ์ไข่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเลียงไก่พันธุ์ไข่  หมู่
ที 1, 3 , 4  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  46  ลําดับ
ที  5)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  35  ลําดับ
ที  1)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนสํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์เพือใช้จ่ายตามโครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 อ้างถึง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 74  ลงวัน
ที  8  มกราคม 2553
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2/6200  ลงวัน
ที  30  มิถุนายน2553
- หนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ที ลช.สร.ว99/2558 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2558
 (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  5  ลําดับที  4 )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบลเสม็จต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบลเสม็จต้านยา
เสพติด  ประจําปี2559 (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  43  ลําดับที 1)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 40,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ส่ง
เสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  และบํารุงรักษาพระพุทธ
ศาสนา  ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้างฯลฯ(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  39  ลําดับที 4)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,939,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมแซม
ถนนภายในเขตพืนทีตําบลเสม็จฯลฯ

งบลงทุน รวม 4,889,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,889,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เสม็จ

จํานวน 4,889,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็จปริมาณงาน  ขนาด
กว้าง 14.00  เมตร  ยาว 55  เมตร มีพืนทีอาคารไม่น้อย
กว่า 770  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด(ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสม็จ) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2559-2561 หน้า 83 ลําดับที 2)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซือพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105/กข.15 จํานวน 130,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดซือพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ  105/กข.15ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรบ้านเส
ม็จ  หมู่ที 1 (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  46  ลําดับที 4)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 605,140 บาท
งบกลาง รวม 605,140 บาท
งบกลาง รวม 605,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 89,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันสังคมของพนักงานจ้างตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต. จังหวัด
สุรินทร์) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ชําระเบียประกันสังคม
ให้พนักงานจ้าง  โดยชําระในอัตราร้อยละ  5  ของอัตราค่าจ้าง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในเขตพืนทีตําบลเสม็จทีได้
รับรองและทําการวินิจฉัยจากแพทย์  และมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือถูก
ทอดทิง  ขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเอง
ได้  จํานวน3รายๆละ500บาท/เดือนจํานวน12เดือน (แผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  43  ลําดับที 3)

สํารองจ่าย จํานวน 200,840 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเร่งด่วน  เช่น  กรณีฉุกเฉินและจําเป็น
เร่งด่วนเกียวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 160,000 บาท
1  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเสม็จ  จํานวน   100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของอปท.เพือจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเสม็จตามโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเสม็จ(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  43  ลําดับ
ที 6) 
2สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเสม็จ  จํานวน 60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของอปท. เพือจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเสม็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของเงินที
ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามโครงการ
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเสม็จ(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2559-2561  หน้า  42  ลําดับที 12)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 137,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) ในอัตราร้อยละ  1  ของงบประมาณรายรับ (เงินรายได้ไม่รวมเงินอุด
หนุนทัวไป  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559)
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