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สว่นที ่1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ของ 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธาน ี
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ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   
 

          ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลเสอเพลอ 

      
               บัดน้ีถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเสอเพลออีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดังต่อไปน้ี 

  1. สถานะการคลงั 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 40,155,601.55 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 7,839,691.70 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 21,938,065.92 บาท 
 



   1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 598,321.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปงีบประมาณ  2560  ณ  วันที ่9 สงิหาคม  พ.ศ.2560 
   (1) รายรับจริง จ านวน 56,748,811.35 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 289,836.40 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 384,587.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 235,993.44 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 265,870.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,653,735.51 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 34,918,789.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 88,000.00 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 46,856,135.82 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 16,270,949.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 14,136,750.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 7,502,500.86 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 5,290,300.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,655,635.96 บาท 
  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,188,000.00 บาท 
  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,259,000.00 บาท 

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
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                       ค าแถลงงบประมาณ     
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาป ี จังหวัดอุดรธาน ี

       

          รายรบัจรงิ ป ี 2559 ประมาณการ ป ี
2560 

ประมาณการ ป ี
2561 



รายไดจ้ดัเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 270,699.38 255,000.00 265,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 463,987.00 435,000.00 385,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 253,759.96 200,000.00 200,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 297,649.01 210,000.00 250,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจ้ดัเกบ็เอง 1,286,095.35 1,100,000.00 1,100,000.00 
รายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       
  หมวดภาษีจดัสรร 23,731,229.14 23,600,000.00 26,050,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

23,731,229.14 23,600,000.00 26,050,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,046,523.00 38,990,000.00 34,850,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 15,046,523.00 38,990,000.00 34,850,000.00 
รวม 40,063,847.49 63,690,000.00 62,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 



รายจา่ย รายจา่ยจรงิป ี2559 ประมาณการ ป ี2560 ประมาณการ ป ี
2561 

จา่ยจากงบประมาณ       
  งบกลาง 1,834,311.00 20,537,125.00 21,124,553.00 
  งบบุคลากร 14,565,733.00 18,829,520.00 18,680,980.00 
  งบด าเนินงาน 9,868,360.52 12,995,055.00 12,635,367.00 
  งบลงทุน 3,904,750.00 6,802,300.00 6,514,100.00 
  งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,095,500.00 4,506,000.00 3,025,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,288,654.52 63,690,000.00 62,000,00.00 
รวม 33,288,654.52 63,690,000.00 62,000,000.00 
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  เรือ่ง     

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

  ของ     

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธาน ี
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บนัทกึหลักการและเหตผุล 

    

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบรหิารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,497,100 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,719,000 

ด้านบริการชมุชนและสงัคม   

  แผนงานการศึกษา 10,209,967 

  แผนงานสาธารณสุข 630,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,456,700 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,736,680 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 674,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 952,000 
ด้านการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 21,124,553 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 62,000,000 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

          แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                  

 
  

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั รวม 
  

                              งบ 
    

        
          
  งบบุคลากร 8,913,300 2,070,000 10,983,300 
      เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 4,126,500 0 4,126,500 
      เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,786,800 2,070,000 6,856,800 
  งบด าเนินงาน 2,069,100 2,090,700 4,159,800 
      ค่าตอบแทน 672,100 428,700 1,100,800 
      ค่าใช้สอย 1,170,000 830,000 2,000,000 
      ค่าวัสดุ 224,000 260,000 484,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 3,000 572,000 575,000 
  งบลงทุน 168,700 140,300 309,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 168,700 140,300 309,000 
  งบรายจา่ยอืน่ 20,000 0 20,000 
      รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 
  งบเงนิอุดหนนุ 25,000 0 25,000 
      เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000 
                                               รวม 11,196,100 4,301,000 15,497,100 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

                  
 

  งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการรกัษา

รวม 
                                   งบ     
   



      ความสงบภายใน 
           
   งบบุคลากร 1,110,000 1,110,000 
       เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,110,000 1,110,000 
   งบด าเนินงาน 1,598,000 1,598,000 
       ค่าตอบแทน 144,000 144,000 
       ค่าใช้สอย 694,000 694,000 
       ค่าวัสดุ 760,000 760,000 
   งบลงทุน 11,000 11,000 
       ค่าครุภัณฑ์ 11,000 11,000 
                                                รวม 2,719,000 2,719,000 
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แผนงานการศกึษา 

                  
งาน 

  

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศกึษา 

งานระดับกอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา 

รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบบุคลากร 998,000 2,640,000 3,638,000 
      เงินเดือน (ฝุายประจ า) 998,000 2,640,000 3,638,000 
  งบด าเนินงาน 3,341,567 402,000 3,743,567 
      ค่าตอบแทน 350,000 50,100 400,100 
      ค่าใช้สอย 1,316,300 351,900 1,668,200 
      ค่าวัสดุ 1,670,267 0 1,670,267 
      ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000 
  งบลงทุน 102,400 0 102,400 
      ค่าครุภัณฑ์ 102,400 0 102,400 
  งบเงนิอุดหนนุ 2,726,000 0 2,726,000 
      เงินอุดหนุน 2,726,000 0 2,726,000 
                                               รวม 7,167,967 3,042,000 10,209,967 
   

 
แผนงานสาธารณสขุ 

                  
งาน 

  
งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุ

อื่น 
รวม 

   
งบ 

    
         
           
   งบด าเนินงาน 630,000 630,000 
       ค่าใช้สอย 530,000 530,000 
   



    ค่าวัสดุ 100,000 100,000 
                                                รวม 630,000 630,000 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

                  
งาน 

  
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสงัคม

สงเคราะห ์
รวม 

   
งบ 

    
         
           
   งบบุคลากร 812,000 812,000 
       เงินเดือน (ฝุายประจ า) 812,000 812,000 
   งบด าเนินงาน 579,000 579,000 
       ค่าตอบแทน 99,000 99,000 
       ค่าใช้สอย 460,000 460,000 
       ค่าวัสดุ 20,000 20,000 
   งบลงทุน 25,700 25,700 
       ค่าครุภัณฑ์ 25,700 25,700 
   งบเงนิอุดหนนุ 40,000 40,000 
       เงินอุดหนุน 40,000 40,000 
                                                รวม 1,456,700 1,456,700 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

                  
งาน 

  
งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกับเคหะและชมุชน 
งานไฟฟาูถนน งานบ าบัดน้ าเสยี รวม  

งบ 
    

       
 



        
 งบบุคลากร 1,667,680 0 0 1,667,680 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,667,680 0 0 1,667,680 
 งบด าเนินงาน 1,014,000 0 0 1,014,000 
     ค่าตอบแทน 294,000 0 0 294,000 
     ค่าใช้สอย 400,000 0 0 400,000 
     ค่าวัสดุ 320,000 0 0 320,000 
 งบลงทุน 905,000 4,650,000 500,000 6,055,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 0 5,000 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 900,000 4,650,000 500,000 6,050,000 
                                              รวม 3,586,680 4,650,000 500,000 8,736,680 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

                  
งาน 

  

งานกฬีาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรม
ท้องถิน่ 

รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบด าเนินงาน 200,000 240,000 440,000 
      ค่าใช้สอย 100,000 240,000 340,000 
      ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000 
  งบเงนิอุดหนนุ 20,000 214,000 234,000 
      เงินอุดหนุน 20,000 214,000 234,000 
                                               รวม 220,000 454,000 674,000 
   

แผนงานการเกษตร 
                  

งาน 
  

งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 
   

งบ 
    

         
           
   งบบุคลากร 470,000 470,000 
   



    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 470,000 470,000 
   งบด าเนินงาน 471,000 471,000 
       ค่าตอบแทน 81,000 81,000 
       ค่าใช้สอย 360,000 360,000 
       ค่าวัสดุ 30,000 30,000 
   งบลงทุน 11,000 11,000 
       ค่าครุภัณฑ์ 11,000 11,000 
                                                รวม 952,000 952,000 
    

แผนงานงบกลาง 
                  

งาน 
  

งบกลาง รวม 
   

งบ 
    

         
           
   งบกลาง 21,124,553 21,124,553 
       งบกลาง 21,124,553 21,124,553 
                                                รวม 21,124,553 21,124,553 
   



   

       
  รายงานประมาณการรายรบั ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561 

        องคก์ารบริหารสว่นต าบลเสอเพลอ อ าเภอ กมุภวาปี  จงัหวัดอดุรธาน ี

 
              รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดตา่ง (%) ป ี2561 

หมวดภาษอีากร               

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 89,138.34 104,233.00 90,000.00 11.11 % 100,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 107,682.64 111,462.38 110,000.00 0.00 % 110,000.00 

     ภาษีปาูย 0.00 51,819.00 55,004.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00 

รวมหมวดภาษอีากร 0.00 248,639.98 270,699.38 255,000.00     265,000.00 

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต               

     ค่าธรรมเนียมการแพทย ์ 0.00 109,400.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณชิย์ 0.00 730.00 1,270.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 0.00 377,360.00 379,940.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 800.00 1,800.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 367,018.00 63,637.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอย 

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

0.00 13,300.00 
 

14,500.00 
 

14,000.00 
 

0.00 
 
% 

 
14,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 2,640.00 2,840.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

0.00 13,300.00 
 

14,500.00 
 

4,000.00 
 

0.00 
 
% 

 
14,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 2,640.00 2,840.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

 
- 
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รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ

ใบอนญุาต 
0.00 876,248.00 463,987.00 435,000.00     385,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ               

     ดอกเบี้ย 0.00 523,768.62 253,759.96 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 0.00 523,768.62 253,759.96 200,000.00     200,000.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 420,000.00 212,000.00 200,000.00 -25.00 % 15,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 2,622.00 85,649.01 10,000.00 900.00 % 100,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 422,622.00 297,649.01 210,000.00     250,000.00 

หมวดภาษจีดัสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเลื่อน 0.00 84,450.02 09,647.10 450,000.00 11.11 % 500,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 0.00 9,335,312.74 8,930,250.20 9,000,000.00 -25.56 % 6,700,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 4,913,636.75 4,859,224.50 6,000,000.00 50.00 % 9,000,00000 

     ภาษธีุรกิจเฉพาะ 0.00 267,020.25 180,664.08 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

     ภาษีสุรา 0.00 2,531,472.15 2,477,209.61 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 4,363,036.05 5,328,498.30 4,000,000.00 25.00 % 5,000,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 0.00 71,176.57 73,691.90 50,000.00 1,400.00 % 750,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 537,448.77 381,027.45 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

0.00 1,437,256.00 1,088,688.00 1,000,000.0 0.00 % 1,000,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 2,328.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษจีดัสรร 0.00 23,540,809.30 23,731,229.14 23,600,000.00     26,050,000.00 

หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป               

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถา่ยโอนเลือกท า 

0.00 17,126,147.00 15,046,523.00 38,990,000.00 -10.62 % 34,850,000.00 

รวมหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป 0.00 17,126,147.00 15,046,523.00 38,990,000.00     34,850,000.00 

รวมทกุหมวด 0.00 42,738,234.90 40,063,847.49 63,690,000.00     62,000,00.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 อ าเภอกุมภวาป ี จังหวัดอุดรธาน ี

 
 ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิน้  62,000,000   บาท                แยกเปน็ 

    
  รายไดจ้ดัเกบ็เอง 
  

 
หมวดภาษอีากร รวม 265,000 บาท 

  
  

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน จ านวน 100,000 บาท 
      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ภาษีบ ารุงท้องที ่ จ านวน 110,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ภาษีปูาย จ านวน 55,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

 
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต รวม 385,000 บาท 

  
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 
      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 300,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 5,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 2,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 55,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมลูฝอย จ านวน 5,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 14,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 2,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

 
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ รวม 200,000 บาท 

  
  

ดอกเบี้ย จ านวน 200,000 บาท 
  

    

ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
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หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ รวม 250,000 บาท 

  
  

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 150,000 บาท 
      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 100,000 บาท 

  
    

ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
-ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและเบด็เตล็ดอื่นๆ 
 

  

  รายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  

 
หมวดภาษจีดัสรร รวม 26,050,000 บาท 

  
  

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 500,000 บาท 
      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 6,700,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 9,000,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 200,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ภาษีสุรา จ านวน 2,500,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,000,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน 750,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา (คาดว่าจะไดร้ับ)   
  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จ านวน 400,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   
  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 1,000,000 บาท 

  
    

ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
 

  

  รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  

 
หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป รวม 34,850,000 บาท 

  
  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 34,850,000 บาท 

      ประมาณการสูงกว่าที่ไดร้ับจดัสรรในปีท่ีผ่านมา   
  

   2/2 
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ขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ  

อ าเภอกมุภวาป ี จังหวดัอดุรธาน ี

         
 

โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบญัญัต ิ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537   มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอกุมภวาปี 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทัง้สิ้น 62,000,000 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
62,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,497,100 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,719,000 

ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 10,209,967 

  แผนงานสาธารณสุข 630,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,456,700 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,736,680 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 674,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานการเกษตร 952,000 

ดา้นการด าเนนิงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 21,124,553 

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 62,000,000 

 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

                  
 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจา่ยเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

          ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

    

  ประกาศ ณ วันที ่......21…..กันยายน 2560........................................................... 

          (ลงนาม)....สมัย  นครไพร...................... 

   
(นายสมัย  นครไพร) 



   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อนุมัติ 
 

    (ลงนาม).........นิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว....................... 
 

(นายนิติพัฒน ์ ลีลาเลิศแล้ว) 
 

ต าแหน่ง นายอ าเภอกุมภวาป ี
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
         
                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น    11,196,100   บาท   จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง    หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิอุดหนนุทั่วไป  แยกเปน็  

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  

 
งานบริหารทัว่ไป รวม 11,196,100 บาท 

  
  

 งบบุคลากร รวม 8,913,300 บาท 
  

   
เงินเดอืน (ฝุายการเมอืง) รวม 4,126,500 บาท 

  
   

1) เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,100 บาท 
  

      

  เงินเดือนนายก/รองนายก  
ตั้งไว้  514,100  บาท  เพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับนายก อบต.  จ านวน 1 อัตรา  
รองนายก อบต.  จ านวน 2 อัตรา รวมเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในแผนงาน      
บริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ขอ้ 5  

      

  
   

2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,200 บาท 
  

      

  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
ตั้งไว้   42,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  
รวมเงินปรับปรุงเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 3 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป แผนพัฒนา  3  ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 

      

  
   

3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,200 บาท 
  

      

  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
ตั้งไว้ 42,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ   จ านวน 3 อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 
  

      

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งไว้  86,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเลขานุการ
นายก อบต.  จ านวน 1 อัตรา   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่น     
สี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
 

      

  
   

5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,441,600 บาท 
  

      

  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 3,441,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับประธานสภาฯ     
จ านวน 1 อัตรา   รองประธานสภาฯ   จ านวน 1 อัตรา สมาชิกสภา
ฯ  จ านวน 36 อัตรา   และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ   จ านวน 1 อัตรา   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่น-    
สี่ปี   ( 2561 –2564 )  หน้า  87 ข้อ 5          
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เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 4,786,800 บาท 

  
   

1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,600,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   2,600,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล   
รวมเงินปรับปรุงเงินเดือน   จ านวน  8  อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
                                                                          

      

  
   

2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 
ตามคุณวุฒิและสิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด   จ านวน 2 อัตรา  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561–
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

3) เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  168,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่ง 
พนักงานส่วนต าบล ท่ีควรได้รับตามระเบียบท่ีก าหนด  จ านวน 3 อัตรา  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
 

      

  
   

4) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 413,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   413,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  รวมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ฯ  จ านวน  2 อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

5) เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 5,800 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  5,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจ า ตามคุณวุฒิและ
สิทธิ  โดยชอบตามกฎหมายก าหนด   จ านวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
 

      

  
   

6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,380,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  1,380,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้า
ท่ัวไป  ฯจ านวน 10 อัตรา ปรากฏใน แผนงานบริหารท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

7) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  120,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
ตามคุณวุฒิและสิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด   จ านวน 8 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
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งบด าเนินงาน รวม 2,069,100 บาท 

  
   

ค่าตอบแทน รวม 672,100 บาท 
  

   
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 366,100 บาท 

  

      

  1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้   366,100 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 )   หน้า   87  ข้อ  5  

      

  
   

2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตั้งไว้ 100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้าง  ท่ีกฏหมายก าหนด ฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ขอ้ 5  

      

  
   

3) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานและ  
ลูกจ้างประจ า  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
 

      

  
   

4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 106,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  106,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  ฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

ค่าใชส้อย รวม 1,170,000 บาท 
  

   
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 250,000 บาท 

  

      

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว้    250,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่า
ใช ้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา , ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ, เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติ, ค่าธรรมเนียม , ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ,
ค่ารังวดัท่ีสาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ หรือค่าแรงงานพร้อมเครื่องจักรและวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 )  หน้า  88 ข้อ 11 

      

  
   

    2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  2.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้    30,000    บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลท่ีมาตรวจนิเทศงาน, ศึกษาดูงาน                
( ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 6  
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2.2)  ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ี
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่าง อบต. หรือ อบต.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าใช้จ่ายอยู่ในดุลพินิจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป    แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 6 

   
3) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  
    

3.1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร จ านวน 300,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   300,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ในการอบรม ทัศนศึกษาดูงานส าหรับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก
สภา อบต. และผู้น าท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉ.1  (ครั้ง1/2560) หน้า  114  ข้อ 21 

      

  
    

3.2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติหรือนโยบายแห่งรัฐ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริ
ฯ หรือโครงการตามนโยบายหรือค าสั่งของทางราชการ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี    ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 7  

      

  
    

3.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   200,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในหรือนอก
ราชการอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง,   และสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนา
บุคลากร  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 1  

      

  
    

3.4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือ 
เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งท่ัวไป และ ท่ีเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 3 

      

  
    

3.5 )โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมประชาคม ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ,การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพ ฒนาท้องถิ่น, จัดเวทีประชาคม
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น , การจัดประชาคม
ต าบล  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 2  

      

  
    

3.6) โครงการรณรงค์/เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทย จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์/เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทย /
การสร้างจิตส านึกตามนโยบายแห่งรัฐ   รวมถึงจัดนิทรรศการณ์ / รณรงค์
ประชาชน / สมาชิก/พนักงาน/ผู้น า ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  พัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉ.1  ( ครั้งท่ี 1/2560) หน้า  113 ข้อ 8 
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3.7) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการปูองกันการทุจริต 

 
จ านวน 

 
30,000 

 
บาท 

  

      

  ตั้งไว้   30,000   บาท  เพื่อจ่ายตามรายการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ปูองกันการทุจริต   เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน/ต้านการทุรจริต ผู้บริหาร /สา
มาชิก อบต./พนักงาน/ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี อบต.เสอเพลอ  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉ.1   
(ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า 112 ข้อ 4 

      

  
    

3.8) โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการฝึกอบรม จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนหรือ 
เกษตกร เพื่อถ่ายทอดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริแก่ประชาชน ท้ังปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  เป็นต้น  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) ) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉ.1  (ครั้งท่ี 1/2560 )  หน้า 109 ข้อ 7 

      

  
   

4) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   80,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา   และซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์
ส านักงาน ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1   (ครั้งท่ี 1 /2560 
)  หน้า  113 ข้อ  9  

      

  
   

ค่าวัสด ุ รวม 224,000 บาท 
  

   
  1) วัสดุส านักงาน จ านวน 140,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   140,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ   แฟูม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  เก้าอี้พาสติก  พานพุ้ม  ธง
ชาติ  ธงสัญลักษณ์ อื่นๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1   (ครั้งท่ี 1/2560 
)  หน้า  113 ข้อ  9   

      

  
   

2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่  
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอ
เทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี    ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1   (ครั้งท่ี 1/2560 )  หน้า  113 ข้อ  9 
 

      

  
   

3) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 34,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    34,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Dis
c),   เทปบันทึก  
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape), หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แผ่นกรองแสง, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล, แผงแปูน
อักขระ หรือแปูนพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป คัตชีทฟิด
เดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิสซ่ิงบ๊อกช์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 –
 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1  (ครั้งท่ี 1/2560 )  หน้า  113 ข้อ  9  
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ค่าสาธารณปูโภค รวม 3,000 บาท 

  
   

   1)  ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   3,000  บาท   เพื่อจ่าย เป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 8  
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 168,700 บาท 
  

   
 ค่าครภุณัฑ ์ รวม 168,700 บาท 

  
   

   1) ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
1.1 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จ านวน 33,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   33,000  บาท  เพื่อจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์   จ านวน  1 เครื่อง  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน/ด าเนินงาน โครงการ/ประชุม ต่างๆ /ต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน  ฯลฯ  โดยก าหนดคุณลักษณะ  ( ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์  ส านัก
งบประมาณ  2560 )  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1  (ครั้งท่ี1/2560)
หน้า  123   ข้อ  7    
  

      

  
    

1.2 เค้าเตอร์  รูปตัว  L จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   15,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเค้าเตอร์  รูปตัว  L จ านวน  1  ชุด  ( ซ้ือตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด  )   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  94 ข้อ 7  
 

      

  
    

1.3 จอรับภาพ จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  40,000   บาท  เพื่อจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา  จ านวน  2  จอ        
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน/ด าเนินงาน โครงการ/ประชุม ต่างๆ /ต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน  ฯลฯ  โดยก าหนดคุณลักษณะ ( ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ  2560 ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่น   
สี่ปี  ( 2561 – 2564 )      แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1     (ครั้งท่ี
1/2560)   หน้า  123   ข้อ  6    
 

      

  
    

1.4 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 34,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   34,000  บาท   เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ / เก้าอี้        
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล= โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด  เก้าอี้ 1 ตัว / พนักงานจ้าง = โต๊ะ 2 
ตัว  เป็นต้น  เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ฯ  ( โดยจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด )  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี1/2560)  หน้า   122  ข้อ  2,3,5 
 

      

  
    

1.5 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 8,500 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   8,500  บาท   เพื่อจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา   จ านวน  1 ชุด ท าด้วยไม้สัก ความ
กว้าง 9 น้ิว  มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา  9  ช้ิน คุณลักษณะเฉพาะ ฯ  
( ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  2560 )  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  94  ข้อ 3  
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2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  
    

2.1 ค่าจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ จ านวน 9,600 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    9,600   บาท  เพื่อจัดซ้ือเครื่องส ารอง
ไฟฟูา  จ านวน   3  เครื่อง ขนาด 800 VA  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA  ( 480 Watts )  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตาม
คุณลักษณะพื้นฐานท่ีก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ ( จัดซ้ือตามราคากระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  21  เมษายน  2560 )   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564  หน้า 94  ข้อ  2  และ  แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1  (ครั้งท่ี1/2560)  หน้า  122   ข้อ  1    

      

  
    

2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   22,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  จ านวน  1  เครื่อง  จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 น้ิว  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU ) ไม่น้อยกว่า 4 แกน 
หลัก  ( 4 core ) จ านวน 1  หน่วย  โดยทีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
ดีกว่า  ตามคุณลักษณะพื้นฐานท่ีก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ ( จัดซ้ือตามราคา 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  21  เมษายน  2560 ) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   ( 2561 – 2564 )   หน้า  95  ข้อ  9    

      

  
    

2.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ จ านวน 6,600 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  6,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาว
ด า   จ านวน   2  เครื่อง   (18 หน้า / นาที )  ตามคุณลักษณะพื้นฐานท่ีก าหนดโดย
กระทรวงดิจิทัล ฯ  ( จัดซ้ือตามราคากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  21  เมษายน  2560 )   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนา-        
ท้อง ถิ่นส่ีปี   ( 2561 – 2564 ) หน้า  95  ข้อ 8  
 

      

  
  

งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 
  

   
รายจา่ยอื่น รวม 20,000 บาท 

  
   

1.รายจ่ายอื่น จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจ่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง   
เหมาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ต่อ  อบต. เสอเพลอ  
ในการพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพและตอบสนอง 
ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างยั่งยืน  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 4  
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนนุ รวม 25,000 บาท 
  

   
เงินอดุหนุน รวม 25,000 บาท 

  
   

1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   25,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลผาสุก ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ
กุมภวาปี  ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดต้ังสถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก ท่ี  มท  0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี  24 มิถุนายน   2559) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) (ครั้งท่ี1/2560)
หน้า  119  ข้อ 24 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

  
    

                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น    4,301,000 บาท     จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น  
  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  

 
งานบริหารงานคลงั รวม 4,301,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 2,070,000 บาท 
  

   
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 2,070,000 บาท 

  
   

1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,500,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  1,500,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ต าบล  รวมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน 5 อัตรา  ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 20,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานตามคุณวุฒิและสิทธิ

โดยชอบตามกฎหมายก าหนด   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

3) เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลท่ีควร

ได้รับตามระเบียบท่ีก าหนด  ปรากฏใน แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 430,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้  430,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  จ านวน 3 อัตรา 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561 – 2564 ) 
หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

5) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ   ของพนักงานจ้าง 
ตามคุณวุฒิและสิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด  ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 2,090,700 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 428,700 บาท 

  
   

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 191,000 บาท 
  

      

  1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้   161,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ขอ้ 5  
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1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง   ตั้งไว้  30,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น พนักงาน ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ด าเนินการจัดหาพัสดุ และควบคุมงานก่อสร้าง, ค่าตอบแทนเงินรางวัลปรับ
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก หรือค่าตอบแทนบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติ
ราชการของอบต.ตามระเบียบกฎหมายก าหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
                                                                          

   
2) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
และ ลูกจ้างประจ า ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
                                                                

      

  
   

3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 87,700 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  87,700  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร  
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ( กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/
ว 257 ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  2559 )  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

ค่าใชส้อย รวม 830,000 บาท 
  

   
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 330,000 บาท 

  

      

  1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้   280,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการ,    ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ,ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ
, เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติ, ค่าธรรมเนียม , ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ,ค่า
รังวัดท่ีสาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ หรือค่าแรงงาน ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  88  ข้อ 11 ( โดยรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึง่บรกิาร กรณงีบประมาณไม่
เพยีงพอ ใน ขอ้ 1.1 และ 1.2  ใหส้ามารถใชง้บประมาณมาถวัเฉลีย่กนัได ้)    

 
1.2 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้  50,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เครื่องถ่ายเอกสาร ในการบริหารจัดการเอกสารใน
ส านักงาน/บริการ  ( ด่วนมาก ท่ี มท  0808.2 / ว 3523  ลง
วันท่ี 20 มิ.ย. 2559 ) ปรากฏใน         แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  88 ข้อ 10   ( โดยรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึง่บรกิาร กรณงีบประมาณไม่
เพยีงพอ ใน ขอ้ 1.1 และ 1.2  ใหส้ามารถใชง้บประมาณมาถวัเฉลีย่กนัได ้)    
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2) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  
    

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน  หรือ
นอกราชการอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง,และสมาชิกสภาฯ ในการ
พัฒนา  บุคลากร  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 1  
 

      

  
    

2.2 โครงการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนท่ีภาษีฯ จ านวน 300,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   300,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนท่ีภาษี  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1  (ครั้งท่ี 
1/2560)   หน้า 112  ข้อ  1 
 

      

  
   

ค่าวัสด ุ รวม 260,000 บาท 
  

   
1) วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   150,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ พานพุ่ม  ธงชาติ ธงสัญลักษณ์  
 อื่นๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 
 

      

  
   

2) วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 70,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   70,000  บาท     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  
เช่น   แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง กระจกเงา น้ าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 
 

      

  
   

3) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   40,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   
เช่น แผ่น หรือจานบันทึก 
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc),เทปบันทึก  
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape), หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แผ่นกรองแสง, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล
, แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป คัตชีทฟิด
เดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิสซ่ิงบ๊อกช์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  
หน้า  113  ข้อ 9 
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ค่าสาธารณปูโภค รวม 572,000 บาท 

  
   

1) ค่าไฟฟูา จ านวน 325,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   325,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูา ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
เสอเพลอ หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ไฟซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ขอ้ 8  
 

      

  
   

2) ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงาน อบต.เสอเพลอ  ปรากฏ
ในแผน    งานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 8  
 

      

  
   

3) ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 25,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   25,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณี
ยากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 8  

      

  
   

4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 202,000 บาท 
  

      

  4.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   ตั้งไว ้  200,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร  
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าสื่อสาร
อื่น ๆ และ ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 
(ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113 ข้อ 9 
 
4.2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   ตั้งไว ้   2,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร  
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าสื่อสาร
อื่น ๆ  และ ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น  เกี่ยวกับการใช้บริการ รวมถึงการเช่าพื้นท่ีเครือค่าย ค่าเช่าเซฟ
เวอร์   (server )  และค่าสื่อสารอื่นๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 
(ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 140,300 บาท 
  

   
ค่าครภุณัฑ ์ รวม 140,300 บาท 

  
   

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
1.1 ตู้เหล็ก  4  ลิ้นชัก จ านวน 15,800 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  15,800  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก  ขนาด  4 ลิ้นชัก ( มอก.)   จ านวน   2  หลัง  แบบมีหูลิ้นชัก  และคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  ( ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก
งบประมาณ  มีนาคม  2560 )  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  94 ข้อ 1   
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1.2 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้    11,000  บาท   เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บาน   จ านวน   2   หลัง   เพื่อใช้
เก็บเอกสาร/ ฎีกา   และงานต่างๆ  โดยก าหนดคุณลักษณะ ( ตามราคามาตราฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  2560 ) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 
(ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า 124  ข้อ 12 
 

      

  
    

1.3 โต๊ะท างาน  พร้อมเก้าอื้ จ านวน 25,500 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   25,500  บาท   เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้   ส าหรับ พนักงานส่วน
ต าบล = 2  ชุด  /  พนักงานจ้าง 1  ชุด  เป็นต้น  เพื่อใช้น่ัง / ปฏิบัติงาน     
( โดยจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด )  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  หน้า 94  ข้อ 5 และ แก้ไข  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  124  ข้อ 13   

      

  
   

 
2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

      

  
    

2.1 กล้องถ่ายภาพน่ิง จ านวน 11,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   11,000  บาท   เพื่อจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง  ระบบ
ดิจิตอล  จ านวน   1   ตัว ความละเอียด  18  ล้านพิกเซล  เพื่อใช้ในการออก
ปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี /ภายในพื้นท่ี โดยก าหนดคุณลักษณะ ( ตามราคามาตราฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  2560 ) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 
(ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  125  ข้อ 16   
 

      

  
    

2.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน 8,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   8,000   บาท  เพื่อจัดซ้ือ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ  1366x768  พิกเซล  ขนาด  32  น้ิว  เพื่อการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยก าหนดคุณลักษณะ ( ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ  2560 )  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1  (ครั้งท่ี 1/2560)  
หน้า  125  ข้อ 17 
 

      

  
   

3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
  

    
3.1 เครื่องซักผ้า จ านวน 18,000 บาท 

  

      

  ตั้งซ้ือ  18,000  บาท  เพื่อจัดซ้ือเครื่องซักผ้า  แบบ
ธรรมดา 15  กก.   จ านวน  1   เครื่อง  เพื่อใช้ซักผ้าม่าน/ผ้าปูโต๊ะ  / ผ้าประเภท
ต่างๆ ท่ีใช้ในงานราชการ ส าหรับการรองรับการจัดงาน  โครงการฯ/
ประชุม ต่างๆ   โดยก าหนดคุณลักษณะ ( ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ  2560 ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  
หน้า  123  ข้อ 8 
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3.2 เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อ
ท่อ  ขนาด  2  ก๊อก  จ านวน  2  เครื่อง  ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วย
โลหะไม่เป็นสนิม  ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  ไร้สาร
ตะกั่ว ฯ  คุณลักษณะเฉพาะ ฯ ( ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ  2560 )  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  
หน้า  123  ข้อ 11 
 

      

  
   

4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 21,000 บาท 

  

      

   ตั้งไว้    21,000  บาท  เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน 
ประมวลผล ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเพียงพอแก่การปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   จ านวน  1  เครื่อง   โดยก าหนดคุณลักษณะ 
(  จัดซ้ือตามราคากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  และ
สังคม  21  เมษายน  2560 )   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 –  2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  
หน้า  123  ข้อ 10 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
         
                             ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น   2,719,000   บาท   จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง    หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป   แยกเป็น  

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษาความสงบภายใน รวม 2,719,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,110,000 บาท 
  

   
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 1,110,000 บาท 

  
   

1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 400,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   400,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล  
รวมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามคุณวุฒิ 
และสิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 600,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้   600,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

จ านวน 5 อัตรา  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

4) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 80,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   80,000  บาท  เพื่อจ่าย เป็นค่าเงินเพิ่ม ต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง จ านวน  5  อัตรา  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน                 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,598,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

  
   

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 
  

      

  1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้   84,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ( เงินรางวัล
ประจ าปี ) ให้แก่ พนักงานและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

2) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 40,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้   40,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานและ

ลูกจ้างประจ า  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
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3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  20,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างประจ า  ( กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257  
ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  2559 ) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

ค่าใชส้อย รวม 694,000 บาท 
  

   
1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  
    

1.1 โครงการชุมชนสะอาด  บ้านเมืองน่าอยู่  ภูมิทัศน์น่ามอง จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    20,000 บาท   เพื่อจ่ายตามโครงการชุมชนสะอาด บ้านเมืองน่า
อยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง  ฯ  งานการรักษาความสงบภายใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี
1/2560)  หน้า 110  ข้อ 3  

      

  
    

1.2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 
(ตามหนังสือท่ี มท 0810.5/ ว587 ลงวันท่ี 1 มีนาคม  2556) ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า 82  ข้อ  6 

      

  
    

1.3โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก  อปพร. จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก  อปพร. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า 82  ข้อ  9 

      

  
    

1.4 โครงการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันปัญหา
ยาเสพติด / เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม/สนับสนุนแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ  หรือ สนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนงานบ าบัดรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจ  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  82 ขอ้  1 

      

  
    

1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย จ านวน 324,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  324,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย  ( หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน )  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ( ตามหนังสือด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3 / ว 2826 ลงวันท่ี 17 ก.ย.
2553 )  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า 82  ข้อ   8 

      

  
   

ค่าวัสด ุ รวม 760,000 บาท 
  

   
1) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   70,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัว
เทียน ไขควง  นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ ารถยนต์ เบาะ
รถยนต ์ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ   ปรากฏในแผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 

      

  



                                                                 -30- 
 

   
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 600,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้    600,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น         เช่น  น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิล น้ ามันเตา ถ่าน แก๊สหุง
ต้ม น้ ามันจารปี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 
 

      

  
   

3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีดี , ปูายต่างๆ) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 
 

      

  
   

4) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง
, กระดาษต่อเนื่อง หรือแปูนพิมพ์  เมนบอร์ด เมาส์ พรินเตอร์สวิส
ซ่ิงบ๊อกช์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเครื่องอ่านข้อมูลแบบ
ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ หรือวัสดุท่ีจัดอยู่ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 
1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 
 

      

  
   

5) วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  วัสดุเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 
จัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  สายส่งน้ าดับเพลิง , ถังดับเพลิง , ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ  เพื่อให้ในงานปูองกัน ฯ  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบ   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 11,000 บาท 
  

   
ค่าครภุณัฑ ์ รวม 11,000 บาท 

  
   

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
1.1 ตู้เหล็ก  2  บาน จ านวน 11,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  11,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเหล็ก  2  บาน   
จ านวน  2  หลัง โดยจัดซ้ือ ( ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ  มีนาคม  2560 )  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  95 ข้อ 10         
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
         
                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น   7,167,967  บาท   จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป   แยกเปน็  

  แผนงานการศกึษา 
  

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศกึษา รวม 7,167,967 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 998,000 บาท 
  

   
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 998,000 บาท 

  
   

1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 730,000 บาท 
  

      

  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  730,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 
ให้กับพนักงานส่วนต าบลรวมเงินปรับปรุง 
เงินเดือน ฯ   จ านวน  2  อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
 

      

  
   

2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 21,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   21,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน พสร.  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเงินเพิ่ม
ตามระยะเวลาท างาน เงินเพิ่มต่างๆ ตามอัตราค่าครองชีพท่ีระเบียบหรือ
กฎหมายก าหนดของพนักงาน  ฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา   แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
 

      

  
   

3) เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    42,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล ท่ีควรได้รับตามระเบียบท่ีก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
 

      

  
   

4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 205,000 บาท 
  

      

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   205,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 3,341,567 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท 

  
   

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท 
  

      

  1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้   300,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ( เงินรางวัล
ประจ าปี ) ให้แก่พนักงานและลูกพนักงานจ้าง ฯ ท่ีระเบียบหรือกฎหมาย
ก าหนด  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
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2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

  
      

  ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจ่าย   เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ฯ   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 

      

  
   

ค่าใชส้อย รวม 1,316,300 บาท 
  

   
1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  30,000  บาท   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือพิธีการ พิธีทาง
ศาสนา  รัฐพิธ ี วันส าคัญของชาติ วันส าคัญทางศาสนา วันพ่อแห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ และวันส าคัญของชาติอื่น ๆ  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) 87 ข้อ 6  

      

  
   

2) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในหรือนอกราชการอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง,และ
สมาชิกสภาฯ ในการพัฒนาบุคลากร   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 1  

      

  
    

2.2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จ านวน 30,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  
แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งที่ 1 /2560) หน้า 104  ข้อ 10 

      

  
    

2.3 โครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน 
    ฤดูร้อน  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อปูองกันและ 
แก้ไข ปัญหาสังคม ฯ   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  
หน้า 103  ข้อ 6 

      

  
    

2.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การเข้าถึงบริการภาครัฐส าหรับเด็กปฐมวัย / ค่าจ้างเหมารถรับส่งหรืออื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 )   หน้า 79  ข้อ  9  

      

  
    

2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,014,300 บาท 
  

      

  (1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กวัดศิริชัยเจริญ   ตั้งไว้  200,900  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
เจริญ  จ านวน นักเรียน 41 คนๆ  ละ 20 บาท/
วัน  จ านวน  245 วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 ) ) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  
หน้า 103  ข้อ 2 
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(2) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ    
ตั้งไว้  156,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ จ านวนนักเรียน  32  คน ๆ ละ  20 บาท/
วัน  จ านวน 245 วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
( 2561 – 2564 )  ) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  
หน้า 103  ข้อ 2 
(3) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย                   
ตั้งไว้   392,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  จ านวนนักเรียน  80  คนๆ ละ 20 บาท/
วัน  จ านวน 245 วัน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 )  ) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  
หน้า 103  ข้อ 2 
(4) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทองอินทร์  
ตั้งไว้   264,600 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์  จ านวนนักเรียน 54 คนๆ ละ 20 บาท/
วัน จ านวน  245 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 )  ) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  
หน้า 103  ข้อ 2 

   
ค่าวัสด ุ รวม 1,670,267 บาท 

  
   

1) ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,640,267 บาท 
  

      

  1.1 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา 
ตั้งไว้   243,258  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา จ านวนนักเรียน  127 คน ๆ ละ  
7.37  บาท/วัน  จ านวน  260 วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  ) แกไ้ข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 
/2560 )  หน้า 103  ข้อ 1 
1.2 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 
ตั้งไว้  256,771 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ   จ านวนนักเรียน  134 คนๆ ละ  
7.37 บาท/วัน  จ านวน   260 วัน    ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 103  ข้อ 1 
1.3 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  
ตั้งไว้  164,793  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร จ านวนนักเรียน  86 คนๆ ละ  
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 
/2560 )  หน้า 103  ข้อ 1 
1.4 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ ตั้งไว้   
17,246 บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 
บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  จ านวนนักเรียน 9 คนๆ  ละ 7.37 บาทวัน จ านวน  
 260  วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( 2561 –
 2564 ) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งที่ 1 /2560หน้า 103  ข้อ 1 
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1.5 ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 
ตั้งไว้   561,447  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  จ านวนนักเรียน  293 คน ๆ ละ  
7.37 บาท/วัน จ านวน  260 วัน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.
1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 103  ข้อ 1 
1.6 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 
ตั้งไว้   153,296 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  

      

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย จ านวนนักเรียน 80 คนๆ ละ  
7.37 บาท/วัน  จ านวน  260 วัน   ปรากฏในแผนงานการศึกษา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ( 2561 – 2564 ) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.
1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 103  ข้อ 1 
1.7 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ 
ตั้งไว้   78,564  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ จ านวนนักเรียน  41 คนๆ  ละ  
7.37  บาท/วัน จ านวน 260 วัน  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 )    
 แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 103  ข้อ 1 
1.8 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ 
ตั้งไว้    61,319  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  จ านวนนักเรียน 32 คนๆ ละ  
7.37  บาท/วัน จ านวน 260 วัน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 
/2560 )  หน้า 103  ข้อ 1 
1.9 ค่าอาหารเสริม (นม)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ 
ตั้งไว้  103,475  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  จ านวนนักเรียน 54 คนๆ ละ  
7.37  บาท/วัน จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 123,816 บาท ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 103  ข้อ 1 

      

  
   

2) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์เครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง หรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ พริ้น
เตอร์  ตลับหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ สวิสซ่ิงบ๊อกช์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุท่ีจัดอยู่ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ฯลฯ   ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 
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ค่าสาธารณปูโภค รวม 5,000 บาท 

  
   

1) ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า 

ตู้ไปรษณีย์  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 8  

      

  
  

งบลงทุน รวม 102,400 บาท 
  

   
ค่าครภุณัฑ ์ รวม 102,400 บาท 

  
   

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 44,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   44,000  บาท  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บาน  ตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก   จ านวน  8 หลัง   เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร ฯ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน  4  แห่ง  คุณลักษณะเฉพาะ ฯ ( ตามราคามาตราฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  2560 )   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า 95  ข้อ 12 

      

  
    

1.2 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้   จ านวน 27,500 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    27,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ โต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้    จ านวน   5  ชุด  แบบมีหูลิ้นชัก   เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  4  แห่ง  ( โดยจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด )   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า 96  ข้อ  15 

      

  
    

1.3 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 8,500 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   8,500  บาท   เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  1  ชุด  เพื่อใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดใหม่สงเปลือย คุณลักษณะเฉพาะ ฯ ( ตามราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  2560 )   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  หน้า 95  ข้อ  13 
 

  
 
 

    

  
    

1.4 โต๊ะอนุบาลหน้าขาว พร้อม ม้าน่ัง จ านวน 18,400 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    18,400  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอนุบาลหน้าขาว พร้อม ม้า
น่ัง    จ านวน  8  ชุด  เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  ( โดย
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด )   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า 96  ข้อ  18 
 

      

  
    

1.5 พัดลมติดผนัง จ านวน 4,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    4,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง   ขนาด 18  น้ิว 
จ านวน  4  เครื่อง  เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  ( โดย
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด )   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  หน้า  96  ข้อ 17 
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งบเงนิอุดหนนุ รวม 2,726,000 บาท 

  
   

เงินอดุหนุน รวม 2,726,000 บาท 
  

   
1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,726,000 บาท 

  

      

  1.1 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  เป็นค่าอาหารกลางวัน   
ตั้งไว้  1,172,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสงเปลือย
ดงสามสิบ เป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวนนักเรียน 293 คนๆ ละ 20 บาท/
วัน  จ านวน  200 วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  
หน้า 116 ข้อ 9 
 
 
1.2 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  เป็นค่าอาหารกลางวัน  
ตั้งไว้  36,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเสอเพลอ
โนนสวรรค์  เป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวนนักเรียน  9 คนๆ ละ20 บาท/
วัน  จ านวน 200 วัน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  
หน้า 116 ข้อ 9 
 
 
1.3 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  เป็นค่าอาหารกลางวัน 
ตั้งไว้   344,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่า
กล้วยโนนสมพร เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จ านวน
นักเรียน 86 คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จ านวน 200 วัน  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) 
แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 116 ข้อ 9 
 
 
1.4 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ  เป็นค่าอาหารกลางวัน 
ตั้งไว้   536,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านทองอินทร์
สวนมอญ  เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จ านวน
นักเรียน  134 คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จ านวน  200 วัน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 116 ข้อ 9 
 
1.5 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา  เป็นค่าอาหารกลางวัน 
ตั้งไว้  508,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโคกศรี
ส าราญวังหน้าผา  เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จ านวน
นักเรียน 127 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 116 ข้อ 9 
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1.6 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ  ตั้งไว้   30,000  บาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนอบรมวินัยคุณธรรมจริยธรรม  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) 
แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 116 ข้อ 10 
 
 
1.7 เงินอุดหนุนโรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ   

      

  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตต าบล
เสอเพลอตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  )  แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 116 ข้อ 7 
                                                                   
 
1.8 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบลเสอเพลอ  ตั้งไว้  50,000  บาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสอเพลอโมเดล   ในเขตพื้นท่ีต าบลเสอ
เพลอ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  
หน้า 116 ข้อ 6 
 
  
1.9 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ   เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ – เนตรนารี   ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 –
 2564 )  หน้า  89 ข้อ  6 

      

  
                    

   
-
  

    
  

       

  
   

  690,000 บาท 
                
  

   
  50,000 บาท 

                
  

  
  402,000 บาท 

  
   

  50,100 บาท 
  

  
   50,100 บาท 

                 

  
   

 รวม 351,900 บาท 
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แผนงานการศกึษา 
  

 
งานระดับกอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม 3,042,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 2,640,000 บาท 
  

   
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 2,640,000 บาท 

  
   
                   1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,900,000 บาท 

  

      

  เงินเดือนพนักงานครู  ตั้งไว้   1,900,000  บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ครูองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  7  อัตรา  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

                    2)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 690,000 บาท 
  

      

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้ง
ไว้  690,000  บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน/เงินปรับปรุง
เงินเดือน  ให้กับพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ดูแล
เด็ก จ านวน  5  อัตรา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 )  หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

    3) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจ้าง   
ตั้งไว้   30,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามระเบียบหรือกฎหมายก าหนดของพนักงานจ้าง ต าแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  5 อัตรา   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 
3.2  เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพช่ัวคราว ตามระเบียบหรือกฎหมายก าหนดของพนักงานจ้าง ต าแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  5  อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 402,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 50,100 บาท 

  
   

1)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,100 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   50,100  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
ครู  ( กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน  2559 )  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5 
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ค่าใชส้อย รวม 351,900 บาท 

  
   

1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 351,900 บาท 

  

      

  (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย   
ตั้งไว้  69,700  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
เจริญ จ านวน 41 คนๆ ละ 1,700 บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 –
2564 )  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )      
หน้า 103  ข้อ 3 
 
 
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน   
โคกศรีส าราญ  ตั้งไว้   54,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรี
ส าราญ จ านวน  32 คนๆ ละ 1,700 บาท  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 103  ข้อ 3 
 
 
(3) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่   
สงเปลือย  ตั้งไว้   136,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียน     
การสอน (รายหัว)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 
จ านวน  80 คนๆ ละ 1,700 บาท  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 103  ข้อ 3 
 
 
(4) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอง
อินทร์     ตั้งไว้  91,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการ
สอน  (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สง
เปลือย จ านวน 54 คนๆละ  1,700  บาท  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 103  ข้อ 3 
 
 

      

  
 

   
 

 
 

จ านว
น 

351,900 บาท 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น      630,000 บาท     จา่ยจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป          แยกเปน็  

  แผนงานสาธารณสขุ 
 

  
 

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอื่น รวม 630,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 630,000 บาท 

  
   

ค่าใชส้อย รวม 530,000 บาท 
  

   
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 420,000 บาท 

  

      

  1.1 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย  ตั้งไว้  420,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยในต าบล 
เสอเพลอ    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561- 2564)  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  
หน้า 101  ข้อ 5 
 

      

  
   

2) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
2.1 โครงการรณรงค์การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   5,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวัน / รณรงค์การออกก าลังกาย / การออกก าลัง
กายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพร่างการท่ีเเข็งแรง ฯ  เช่น จัด
กิจกรรมการเดิน , การปั่นจักรยาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-
 2564)  หน้า 76  ข้อ 6 
 

      

  
    

2.2 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขโรคระบาด จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคระบาด ต่างๆ  เช่น โรคไข้เลือดออก ,โรคอุบัติ
ใหม่ , รณรงค์ให้ความรู้วิธีการพ่นหมอกควัน   ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561- 2564)  แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 101  ข้อ 2 
 

      

  
    

2.3 โครงการรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันโรคติดต่อ หรือ โรคระบาด จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   10,000  บาท   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันโรคติดต่อ หรือ โรคระบาด เช่น โรค
เอดส์   ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี   (พ.ศ.2561- 2564) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 
)  หน้า 102 ข้อ 8 
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2.4  โครงการอบรมให้ความรู้ ประชาชนในการดูแลสุขภาพให้มีความปลอดภัย 
      ท่ีดีในสภาวะปัจจุบัน 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้
ประชาชน  ในการดูแล  สุขภาพให้มีความปลอดภัยท่ีดีในสภาวะ
ปัจจุบัน  เช่น การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   (พ.ศ.2561- 2564)  แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1 /2560 )  หน้า 102  ข้อ 9 
 
 

      

  
    

2.5 โครงการอบรมให้ความรู้การใช้น้ าอย่างประหยัด การจัดการน้ าเสีย บ าบัด   
     น้ าเสียของครัวเรือน 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การ
ใช้น้ าอย่างประหยัด การจัดการน้ าเสีย บ าบัดน้ าเสียของ
ครัวเรือน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.
2561- 2564)  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1  หน้า  102  ข้อ  7   
 

      

  
    

2.6 โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท   เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้คัดแยก
ขยะ  เช่น อบรมการคัดแยกขยะในชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561- 2564 ) 
หน้า  77  ข้อ  8    
 

      

  
   

ค่าวัสด ุ รวม 100,000 บาท 
  

   
1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  1.1 วัสดุเวชภัณฑ์หรือเคมีภัณฑ์   ตั้งไว้   100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคมีภัณฑ์  ทางด้านสาธารณสุข หรือ การ
ปูองกันโรคติดต่อ หรือ โรคระบาด ฯ   ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-
 2564)  หน้า 76  ข้อ  5   
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
         
                    

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น 1,456,700 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น  

  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
  

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสงัคมสงเคราะห์ รวม 1,456,700 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 812,000 บาท 
  

   
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 812,000 บาท 

  
   

1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 541,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   541,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล     
รวมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน 2 อัตรา  ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ขอ้ 5  
 

      

  
   

2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานตามคุณวุฒิและ
สิทธิ โดยชอบตามกฎหมายก าหนด   ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

3) เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลท่ีควร
ได้รับตามระเบียบท่ีก าหนด  ปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี   ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 209,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้  209,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้าง ฯ   จ านวน 1 อัตรา  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )   หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 579,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท 

  
   

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 63,000 บาท 
  

      

  1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้    63,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ขอ้ 5  
 

      

  
   

2) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้  36,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล

และ ลูกจ้างประจ า  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
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ค่าใชส้อย รวม 460,000 บาท 

  
   

1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน  หรือ
นอกราชการอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง,และ
สมาชิกสภาฯ ในการพัฒนา  บุคลากร  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 1  

      

  
    

1.2 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 100,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้   100,000  บาท   เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้

ผู้ด้อยโอกาส  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสี่ปี  ( 2561-
2564) หน้า  74  ข้อ 7 

      

  
    

1.3 โครงการดูแลห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน จ านวน 250,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   250,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้
พิการในชุมชน หรือ ผู้ด้อยโอกาส  , ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ   
ปรากฎในแผนงานสังคมเคราะห์  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( พ.ศ.2561-
2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉ.1 (ครั้งท่ี1/2560)  หน้า 98  ขอ้ 6  
 

      

  
    

1.4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ และวิสาหกิจชุมชน จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   30,000  บาท   จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม
อาชีพต่างๆ / ผลิตภัณฑ์ Otop  หรือ วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการบ ารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  ให้มีรายได้เพียงพอ และมีสวัสดิการ
ต่อการด ารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 (ครั้งท่ี1/2560)  หน้า 98  ข้อ 9  
 

      

  
    

1.5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนท่ีต าบลเสอเพลอ  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉ.1  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉ.1 
(ครั้งท่ี1/2560)  หน้า 99  ข้อ 16  
 

      

  
    

1.6 โครงการอบรมการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการจัดท าแผน
ชุมชน เพื่อการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุน  การจัดประชุม  ประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้าง 
เครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา
การ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 (ครั้งท่ี1/2560)  หน้า 98  ข้อ 8 
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ค่าวัสด ุ รวม 20,000 บาท 

  
   

1) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น      แผ่น หรือจานบันทึก  
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc),เทปบันทึก  
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape), หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แผ่นกรองแสง, กระดาษต่อเนื่อง, สาย
เคเบิล, แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป คัต
ชีทฟิดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิสซ่ิงบ๊อกช์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  
หน้า  113  ข้อ 9 

      

  
  

งบลงทุน รวม 25,700 บาท 
  

   
ค่าครภุณัฑ ์ รวม 25,700 บาท 

  
   

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
1.1 เก้าอี้ม้าน่ังยาว  ( จ านวน 4  ท่ีน่ัง ) จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ม้าน่ังยาว ( จ านวน 4 ท่ีน่ัง ) 
จ านวน   2  ชุด  ( โดยจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด )  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  97 ข้อ  22         
 

      

  
    

1.2 ตู้ไม้มีกุญแจล๊อค  4  ช้ัน จ านวน 1,200 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    1,200  บาท  ตู้ไม้มีกุญแจล๊อค  4  ช้ัน จ านวน  1  ตู ้  เพื่อ เก็บ
เอกสาร/เก็บของ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ  ( โดยจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด 
โดยประหยัด ) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.
2561-2564 )  หน้า  97  ข้อ 23 
 

      

  
    

1.3 ตู้เหล็ก  2  บาน จ านวน 11,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  11,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเหล็ก  2  บาน   
จ านวน  2  หลัง  แบบบานกระจก 2 ช้ัน  พร้อมกุญแจล๊อค  โดยจัดซ้ือ  ( ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  มีนาคม  2560 )  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  96 ข้อ 21         
 

      

  
    

1.4 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 3,500 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   3,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ) 
จ านวน  1  ชุด  ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน ฯ  ( จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด )   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 )  หน้า  96  ข้อ  20       
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งบเงนิอุดหนนุ รวม 40,000 บาท 

  
   

เงินอดุหนุน รวม 40,000 บาท 
  

   
1) เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  1.1 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา  ตั้งไว้    20,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาเด็กและเยาวชน ต าบลเสอเพลอ เพื่อส่งเสริม
การจัดกิจกรรมอาสาแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
( พ.ศ.2561-2564 )  หน้า  89  ข้อ  1 
 
 
1.2 อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลเสอเพลอ   
ตั้งไว้    20,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบล  เสอเพลอ  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในครัวเรือน/ครอบครัว ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบล  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-
2564 )  หน้า  89  ข้อ  2 
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                                         รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
                                             องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
                                             อ าเภอ กุมภวาป ี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

 
                                        ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้  3,586,680  บาท  จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป  แยกเปน็  

  แผนงานเคหะและชมุชน 
  

 
    งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน รวม 3,586,680 บาท 

  
  

งบบคุลากร รวม 1,667,680 บาท 
  

   
เงนิเดอืน (ฝาุยประจ า) รวม 1,667,680 บาท 

  
   

1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,129,680 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้  1,129,680  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล  รวมเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จ านวน  4  อัตรา  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี   ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

2) เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้   60,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานสว่นต าบลที่ควรไดร้ับตาม
ระเบียบที่ก าหนด  จ านวน  2  อัตรา  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี   ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 406,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้  406,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา    ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี      ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

4) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้  72,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  
ตามคณุวุฒิและสิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด   จ านวน 3 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 1,014,000 บาท 
  

   
คา่ตอบแทน รวม 294,000 บาท 

  
   

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 128,000 บาท 
  

      

  1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ ตั้งไว ้  128,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  ให้แก ่พนักงาน ส่วนต าบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง ปรากฏในแผนงาน 
เคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี   ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
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2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  
      

  ตั้งไว ้  30,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานและลูกจ้าง     ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

                                                                           -  
3) ค่าเช่าบ้าน 

 
จ านวน 

 
96,000 

 
บาท 

  
      

  ตั้งไว ้  96,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานและ ลูกจ้างประจ า  
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

  
 

    

  
   

4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้บรหิาร พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า ( กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน  2559 )   ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี   ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 400,000 บาท 
  

   
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรกิาร    ตั้งไว้    200,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ  ต่างๆ เงินค่าจ้างเหมาแรงงาน , คา่จ้างเหมาบริการ ต่างๆ ซึ่ง
รวมวัสดุอุปกรณ์พร้อมค่าแรง , ค่าเครื่องจักร ,ค่าธรรมเนียม ,  ค่ารงัวัดที่
สาธารณประโยชน์  ค่าจ้างเหมาอืน่ๆที่อยู่ในลักษณะเดียวกัน ประเภทงานจ้างหรืองาน
ติดตั้ง พร้อมค่าแรงและอุปกรณ ์, ค่าจ้างเหมาอื่นๆ  หรือ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564 )  หน้า  88 ข้อ 11 

      

  
   

2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว ้  100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชการ
อาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร
, พนักงาน, ลูกจ้าง,และสมาชิกสภา ฯ   ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี   ( 2561 – 2564 )  หน้า  87  ข้อ 1  

      

  
   

3) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้  100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมทรัพย์สิน   
เช่น  ครุภัณฑส์ านักงาน ยานพาหนะต่าง ๆ  หรือค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือวัสดุอื่นๆ  ของระบบราชการ หรือ บริการ
สาธารณะ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี  
( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 (ครั้งท่ี1/2560)  หน้า 113 ข้อ 9  
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คา่วสัด ุ รวม 320,000 บาท 

  
   

1) วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้  100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทย ุ     
เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรดัสายไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอด
วิทยุ  และช้ินส่วนวิทย ุลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร ์มูฟวิ่งคอยส ์คอนเดนเซอร ์ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ ์เบรกเกอร ์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี   ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า 113  ข้อ 9 

      

  
   

                                                                   
2) วัสดุก่อสร้าง 

 
จ านวน 

 
200,000 

 
บาท 

  

      

  ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้  100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่าง ๆ  น้ ามันทาไม ้ทินเนอร ์ส ีแปลงทาส ีปูนซิเมนต ์ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะส ีตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไส
ไม ้เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง,ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา วัสดุอื่นๆประเภทวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ   เพื่อใช้ในงานราชการและบริการสาธารณะตาม
อ านาจหน้าที ่   ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี  ( 2561 –
 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113 ข้อ 9 

 
ค่าจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอย   
เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล /พื้นที่ต าบลเสอเพลอ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนต่อประชาชนท่ีใช้สัญจรไปมา  ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564 )  หน้า  87  ข้อ 1 

      

  
   

3) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้  20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc), เ
ทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape), หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร,์ แผ่นกรองแสง, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล, แผงแปูน
อักขระ หรือแปูนพิมพ ์(Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป คัตชีทฟิดเดอร ์เมาส ์พรินเตอร์
สวิสซิ่งบ๊อกช์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่าน
ข้อมูลแบบซีดรีอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เครื่องส ารองไฟ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 

ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113 ข้อ 9       

      

  
  

งบลงทนุ รวม 905,000 บาท 
  

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 5,000 บาท 

  
   

1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
  

    
1.1 รถเข็น จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว ้  5,000  บาท   เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อรถเข็น ประเภท 2 ล้อ / 3 ล้อ โครงเหล็ก   
เพื่อใช้ปฏิบัติงานบริเวณอาคารส านักงาน/พื้นท่ี อบต.เสอเพลอ   
( จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ป ี( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  125 ข้อ 21 
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คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 900,000 บาท 

  
   

1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
  

    
1.1 โครงการก่อสรา้งรั้วลวดหนามรอบส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว ้ 300,000  บาท  เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสรา้งรั้วลวดหนามหรือแนวเขตที่
สาธารณะ รอบส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  รอบพื้นที ่ อบต.เสอ
เพลอ   ระยะทาง  970  เมตร  ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด )  
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน   งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉ.1  (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า 112 ข้อ 3 
 
 

      

  
    

1.2 โครงการก่อสรา้งรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 500,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว ้ 500,000 บาท  เพื่อจ่ายตามโครงการโครงการก่อสรา้งรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม ่บริเวณพืน้ท่ี  
สนง.อบต.) กว้าง  75  ม.  ยาว  80 ม.  สูง 1.5  ม. (ระยะรวม  310 ม.)  ( ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด ) ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 1      

(ครั้งท่ี 1/2560)   หน้า  104 ข้อ 12 
 

      

  
   

2) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง       
  

    
2.1 โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว ้ 100,000 บาท  เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอง
อินทร์ ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด ) ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งาน
บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561-2564 )  เพิ่มเตมิ/
เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  104 ข้อ 13 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 อ าเภอ กุมภวาป ี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

 
      

                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้  4,650,000 บาท  จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป แยกเปน็  

  แผนงานเคหะและชมุชน 
  

 
งานไฟฟาูถนน รวม 4,650,000 บาท 

  
  

งบลงทนุ รวม 4,650,000 บาท 
  

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 4,650,000 บาท 

  
   

1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
  

    
1.1 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.  ม.3 จ านวน 348,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว ้ 348,000  บาท  ภายในบรเิวณ หมู่บ้าน บ้านเหลา่กล้วย ม.3 ( ช่วง
ถนนลาดยางสายหนองนาค า-วังหน้า
ผา )  กว้าง 6 ม.   ยาว 100  ม. หนา 0.15  ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ  0.50  ม. หรือ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.  
 ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เสอเพลอ ก าหนด  ) ปรากฏในแผนงาน
เคหะชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี ( พ.ศ.2561-2564) แก้ไข  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 (ครั้งท่ี1/2560) หน้า  69  ข้อ 17  

      

  
    

1.2 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล. ม.18 จ านวน 291,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้  291,000  บาท   ภายในบริเวณ หมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา   ม.18  
( ช่วงถนนบ้านนางมะลิ  สุวรรณหาร-บ้านนางทอง  ขันตประ
กอบ ถนนลาดยางสายหนองนาค า-วังหน้า
ผา ) กว้าง 5 ม.   ยาว 105  ม. หนา 0.15  ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ  0.50  ม.  พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.  ( ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เสอเพลอ ก าหนด  ) ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561-2564) แก้ไข  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉ.1 (ครั้งท่ี1/2560) หน้า 77  ข้อ 82 

      

  
    

1.3 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล. ม.6 จ านวน 348,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้ 348,000  บาท  ภายในบรเิวณ หมู่บ้าน บ้านสวนมอญ ม.6  
( ช่วงถนนลาดยางสายหนองนาค า-วังหน้า
ผา ) กว้าง 6 ม.   ยาว 100  ม. หนา 0.15  ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ  0.50  ม. หรือ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.  ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด  ) ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) แก้ไข  เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉ.
1 (ครั้งท่ี1/2560) หน้า 71  ข้อ 33 
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1.4 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล. ม.8 จ านวน 213,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว ้ 213,000  บาท   ภายในบริเวณ หมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ   ม.8  
( ช่วงบ้านนางศรีเพ็ญ  ค่อมสิงห์-ถึงบ้านเลขท่ี  216  ม.8 ถนนลาดยางสาย
หนองนาค า-วังหน้าผา )  กว้าง 5  ม.  ยาว  71  ม. หนา 0.15  ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  0.50  พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 355  ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า  ขนาด  
เส้นผา่ศูนย์กลาง  0.40  ม.  จ านวน  7  ท่อน ( ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบ  อบต.เสอเพลอ ก าหนด  ) ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี 1/2560)   หน้า  72  ข้อ 42 
 

      

  
   

2) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง       
  

    
2.1 โครงการปรับปรุง ถนน  คสล. ภายใน อบต.เสอเพลอ จ านวน 450,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว ้ 450,000  บาท  เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุง/ขยาย
ถนน  คสล. ภายใน อบต.เสอ  
เพลอ  กว้าง  1.00 ม. หนา 0.15  ม.  ยาว  671  ม.  ไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจร  คสล.ไม่น้อยกว่า  671  ตร.ม.  ( ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด ) ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.
2561-2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  

หน้า 78  ข้อ  93 
 

      

  
    

2.2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองนาค า-วังหน้าผา จ านวน 3,000,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว ้  3,000,000  บาท  เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย
หนองนาค า  - วังหน้าผา  ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด ) ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชนงานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี ( พ.ศ.2561-2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า 78 ข้อ 92 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
         
                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น   500,000 บาท   จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป   แยกเป็น  

  แผนงานเคหะและชุมชน 
  

 
งานบ าบัดน้ าเสยี รวม 500,000 บาท 

  
  

งบลงทุน รวม 500,000 บาท 
  

   
ค่าทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 500,000 บาท 

  
   

1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
  

    
1.1 โครงการก่อสร้างรางฝาปิดรางระบายน้ าตระแกรงเหล็ก  ภายใน  อบต.เสอเพลอ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  200,000   บาท เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างรางฝาปิดรางระบาย
น้ าตระแกรงเหล็ก  ภายใน  อบต. สอเพลอ  ยาว  200 ม. ( ท้ังนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด ) ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
( พ.ศ.2561-2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  
หน้า 86  ข้อ  141 
 

      

  
    

1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  ม.15 จ านวน 300,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  300,000  บาท  ภายในบริเวณหมู่บ้าน  บ้านโคกศรีส าราญ  ม.15 
( บ้านนายทองใบ  ลีทองดี – บ้านนายปริญา  โคตรแสนลี
กว้าง  0.40  ม.  ลึก 0.40  ม. ยาว  120  ม.   ( ท้ังนี้ก่อสร้างตาม
แบบ  อบต.เสอเพลอ ก าหนด  ) ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี ( พ.ศ.2561-2564)  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 
1/2560)  หน้า  83 ข้อ 124 
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   รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทั่วไป 

 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 อ าเภอ กุมภวาป ี  จังหวัดอุดรธาน ี
   

  
  

                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้  220,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิ   อดุหนนุทัว่ไป 
แยกเปน็  

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
  

 
งานกฬีาและนนัทนาการ รวม 220,000 บาท 

  
  

งบด าเนนิงาน รวม 200,000 บาท 
  

   
คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท 

  
   

  1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ 
     รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      

  
    

1.1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพตดิ  
ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด การจัดการกีฬา
หรือการจดังานต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  81  ข้อ  5 
  

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 100,000 บาท 
  

   
1) วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว ้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬา  เช่น ฟุตบอลตระกร้อ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี ( 2561 – 2564 ) หน้า  81  ข้อ 6 

      

  
  

งบเงนิอดุหนนุ รวม 20,000 บาท 
  

   
เงนิอดุหนนุ รวม 20,000 บาท 

  
   

1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกศรสี าราญวังหน้าผา            
ตั้งไว ้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน 
ให้แก่โรงเรียนโคกศรสี าราญวังหน้าผา เป็นค่าใช้ 
จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเสอเพลอ  
ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี 
( 2561 – 2564 ) หน้า  91  ข้อ 17 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
         
                   ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น   454,000 บาท   จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง   หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น  

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
  

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 454,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 
  

   
ค่าใชส้อย รวม 240,000 บาท 

  
   

1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด  
    อื่นๆ 

      

  
    

1.1 โครงการธรรมะปฏิบัติ (สวนะ ) จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   40,000   บาท  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการธรรมะ
ปฏิบัติ (สวนะ) เช่น การอบรมธรรม  การอนุรักษ์ประเพณีในทาง
พระพุทธศาสนา  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน
หรือในองค์กร  เพื่อการพัฒนาศักยภาพ/สร้างจิตส านึกท่ีดีของ
บุคลากรภายในองค์กร  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 –
 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  105  ข้อ 1 
 

      

  
    

1.2 โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการประเพณี
สงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประจ าปี 2561 ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี   ( 2561 – 2564 )  หน้า  80  ข้อ 3 
 

      

  
    

1.3 โครงการลานบุญลานธรรม ประจ าปี จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   20,000  บาท    เพื่อใช้จ่ายตามโครงการลานบุญลาน
ธรรม ประจ าปี 2561  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 –
 2564 )  หน้า 80 ข้อ 7 
  

      

  
    

1.4  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจ าปี จ านวน 80,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    80,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงประจ าปี    ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี   ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  105  ข้อ 2 
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งบเงนิอุดหนนุ รวม 214,000 บาท 

  
   

เงินอดุหนุน รวม 214,000 บาท 
  

   
1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  1.1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี   
   ตั้งไว้  12,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอกุมภวาปี  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีในวันส าคัญของ
ชาติ  เพื่อน ามวลชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564 )   

  แก้ไข  เพิ่มเตมิ/เปล่ียนแปลง ฉ.1  

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  117  ข้อ 16 
 

      

  
   

2) เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 202,000 บาท 
  

      

  2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตต าบลเสอเพลอ   
ตั้งไว้   57,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตต าบล เสอ
เพลอ ท้ัง 19  หมู่บ้านๆ ละ 3,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจ าปี 2561  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  117  ข้อ 12 
 
2.2 อุดหนุนคณะกรรมการบ้านสงเปลือย  ตั้งไว้   60,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการบ้านสงเปลือย ตาม
โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ /ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  ประจ าปี  2561 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 )    
หน้า  90  ข้อ 10 
 
2.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านวังหน้าผา  ม.11  
ตั้งไว้  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา  หมู ่11 เพื่อใช้จ่ายตามโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564 )   
 หน้า  90  ข้อ  8 
 
2.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านสวนมอญ  ม.6             
ตั้งไว้   55,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านสวนมอญ  หมู่ 6  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีสวดมนต์ท านองสรภัญญะ  , ประกวด
สรภัญญะ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  

เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  117  ข้อ 14 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

 
      

                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น   952,000 บาท  จา่ยจากรายไดจ้ัดเกบ็เอง   หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป   แยกเปน็  

  แผนงานการเกษตร 
  

 
งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 952,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 470,000 บาท 
  

   
เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 470,000 บาท 

  
   

1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 306,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้   306,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล  

รวมเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

2) เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้   42,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

ท่ีควรได้รับตามระเบียบท่ีก าหนด  จ านวน 1 อัตรา  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 110,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้   110,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้า

ท่ัวไป  จ านวน  1  อัตรา ปรากฏใน แผนงานการเกษตร   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
   

4) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้   12,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินตามคุณวุฒิและสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย

ก าหนด  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 471,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท 

  
   

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 35,000 บาท 
  

      

  1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้   35,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง   ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

2) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
  

      
  ตั้งไว้   36,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานและ  

ลูกจ้างประจ า  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
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3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   10,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  ( กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน  2559 )  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87 ข้อ 5  
 

      

  
   

ค่าใชส้อย รวม 360,000 บาท 
  

   
1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  
    

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 80,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   80,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการฝึกอบรม  รณรงค์  จัด
นิทรรศการ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น วัคซีน เข็มฉีด ฯลฯ  ในการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –
 2564 ) หน้า  76  ข้อ  2 

      

  
    

1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือ 
นอกราชการอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง, 
และสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนาบุคลากร  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) หน้า  87  ข้อ 1  

      

  
    

1.3 โครงการปลูกปุารอบหนองน้ ากิน  หมู่  2 จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   50,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกปุารอบหนองน้ า
กิน เขตพื้นท่ี  หมู่ท่ี 2 ต าบลเสอเพลอ ตามโครงการพระราชด าริ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  รณรงค์  จัดนิทรรศการ  จัดงาน  จัดหา  วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  110  ข้อ 5 

      

  
    

1.4 โครงการส่งเสริมการเกษตรท่ีดี จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเกษตรท่ีดี    
ในการฝึกอบรม จัดหาวัสดุและอื่นๆ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ท่ีดีท่ี
เหมาะสมต่อพื้นท่ีสู่เกษตรกร  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )   แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1  

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  109 ข้อ 9 

      

  
    

1.5 โครงการส่งเสริมการผลิตประมง จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   30,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์ปลา หรือสัตว์น้ าอื่นๆ  ในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหรืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเน่ืองในโอกาสอันเป็นมงคล /สนับสนุนหรืออบรมด้านปศุสัตว์หรือ
การประมง ทางด้านการเกษตรแก่เกษตร  เป็นต้น ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉ.1   (ครั้งท่ี1/2560) หน้า  109  ข้อ 6 
 

      

  



                                                                  -58- 
 
 

    
1.6  โครงการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   30,000   บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการส่งเสริมการผลิตปศุ
สัตว์เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดหาวัสดุ  ต่าง ๆ  เพื่อสาธิตให้
เกษตรกร   เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  109  ข้อ 5 
 

      

  
    

1.7 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริม   ฝึกอบรมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมา เป็น
การเกษตรอินทรีย์  ให้เกษตรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นการเกษตร
อินทรีย์   ปรากฏในแผนงานการเกษตร   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 –

 2564 )  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1  (ครั้งท่ี1/2560) หน้า 109  ข้อ 4 
 
 

      

  
    

1.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดหา
วัสดุ  และ อื่นๆ  เพื่อสาธิตให้กลุ่มเกษตรในการพัฒนาสินค้าชุมชน  เป็นต้น  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉ.1  (ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  109  ข้อ 8 
 

      

  
    

1.9 โครงการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกร เพื่อการฝึกอบรม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ปรากฏในแผนงานการเกษตร  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 – 2564 )     แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี1/2560)  หน้า  108  ข้อ 2 
 
 

      

  
   

ค่าวัสด ุ รวม 30,000 บาท 
  

   
1) วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตรและ เครื่องใช้ต่าง  ๆ  ด้าน
การเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ จอบ จอบหมุน จานพรวน ผานไถ เครื่องท าความสะอาด
เมล็ดพันธุ์ เครื่องดักแมลง   สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พันธุ์
พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชและสัตว์ ผ้าใบหรือ ผ้า
พลาสติก ฯลฯ    ปรากฏในแผนงานการเกษตร   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( 2561 –
 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 (ครั้งท่ี 1/2560)  หน้า  113  ข้อ 9 
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2) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy disk , Removable disk, Compact disk,Vido disc)
เทปบันทึกข้อมูล( Reel magnetic tape, Cassette tape,Cartride tape)  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ดครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาน
เคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด เมมโมรีซิปคัตซีทฟิด
เดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิสซ่ิง บ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟแวร์  เครื่องส ารองไฟ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561 – 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1  (ครั้งท่ี 1/2560)  
หน้า  113  ข้อ 9 
 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 11,000 บาท 
  

   
ค่าครภุณัฑ ์ รวม 11,000 บาท 

  
   

1) ครุภัณฑ์การเกษตร       
  

    
1.1 เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง  ( มอเตอร์ไฟฟูา ) จ านวน 11,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้   11,000  บาท  เพื่อจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง ( มอเตอร์ไฟฟูา ) 
จ านวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ในด าเนินการสูบน้ าในเขตพื้นท่ีอาคารส านักงาน  เพื่อการ
เกษตรกรรม  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร  ในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ   ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี    ( 2561 – 
2564 )  หน้า  97  ข้อ 26  
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
         
                    ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น    21,124,553  บาท    จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น  

  แผนงานงบกลาง 
  

 
งบกลาง รวม 21,124,553 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 21,124,553 บาท 
  

   
งบกลาง รวม 21,124,553 บาท 

  
   

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 240,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    200,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง / พนักงานจ้างทั่วไป ฯ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ จ านวน   24  อัตรา ( พระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม  พ.ศ. 2533      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  ปรากฏในแผนงานงบกลาง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561- 2564)  หน้า 87 ข้อ 5  
 
ตั้งไว้    40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน
จ้าง / พนักงานจ้างตามภารกิจ  ครู ผดด. ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เสอเพลอ  จ านวน  5  อัตรา  ( พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ. 2533 )   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  (2561- 2564)  หน้า 87 ข้อ 5  
 

      

  
   

2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,500,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   14,500,000  บาท   เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  ในเขตพ้ืนท่ีต าบลเสอ  
เพลอ  หมู่ 1-หมู่ 19  ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  ) ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  (2561-2564)   แก้ไข  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 
(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  97  ข้อ  
 

      

  



                                                     -61- 
 

   
3) เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 5,000,000 บาท 

  

      

  ตั้งไว้    5,000,000  บาท  เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ  ในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 
หมู่ 1 - หมู่ 19  ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลง 
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553   ) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี   (2561-2564)  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  97  ข้อ 2 
 

      

  
   

4) เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    90,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื่อ  HIV  ในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ  (เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวย
เอดส์  ตามบัญชีรายชื่อท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังน้ี  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1198 ลง 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์   ปรากฏในแผนงานงบกลาง แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  (  2561-2564 )  หน้า  74  ข้อ  3 
   

      

  
   

5) ส ารองจ่าย จ านวน 707,053 บาท 
  

      

  ตั้งไว้    707,053  บาท  เป็นรายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่าน้ัน   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดท่ีประสบ
สาธารณภัย  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ   พระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0810.4/ว 526 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560   หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันท่ี  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (2561-
 2564)  แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  107  ข้อ 7, ข้อ  8   ( หน่วยงานผู้เบิกกองช่าง อบต. ) 
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6) รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 306,000 บาท 

  

      

  6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พ้ืนท่ี  
ต าบลเสอเพลอ  (สปสช.)   ตั้งไว้  จ านวน   200,000  บาท  เพื่อเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นท่ี ต าบลเสอเพลอ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.3/ว1110 ลง
วันท่ี  3 เมษายน 2550  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ( พ.ศ. 2561-2564 )  หน้า  76 ข้อ  4 
 
6.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)   
ตั้งไว้  73,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ
บาท) ยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน  ( โดยถือปฏิบัติคามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด มท 0891.4/ว2502  ลง
วันท่ี   20  สิงหาคม  2553) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี  ( 2561- 2564 ) หน้า 75  ข้อ  10 
 
6.3 เงินทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส 
ตั้งไว้   33,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กยากจน คนพิการ ฯลฯ เบิกจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน หรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบ ารุง หรือค่าหน่วยกิต ท่ีมีภูมิล าเนา
ใน อปท. และเป็นเด็กด้อยโอกาสมีประชาคมรับรอง (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550)  ปีละไม่
เกิน 33,000 บาท/ทุน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561- 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉ.1 

(ครั้งท่ี1/2560)   หน้า  104  ข้อ 11 
  

      

  
   

7) เงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ หรือ เงินช่วยเหลืออื่น  ๆ  เป็น
เงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้างถึงแก่ความตายในระหว่าง
รับราชการ  ตามกฎหมายและหนังสั่งการของพนักงาน  ลูกจ้างประจ าหรือผู้มี
สิทธิตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( 2561-2564)  หน้า  87 ข้อ 5 
 

      

  
   

8) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 271,500 บาท 
  

      

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
ตั้งไว้   271,500  บาท  ตามกฎหมาย ( ร้อยละ 1  ของงบประมาณรายรับไม่รวม
เงินอุดหนุน )เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
หนังสือ ท่ี  มท  0808.5/ว2049   ลงวันท่ี  1 สิงหาคม  2555 / ท่ี  มท  0808.5/
ว2050  ลงวันท่ี 1  สิงหาคม  2555 และ ท่ี มท 0808.5/ว29  
ลงวันท่ี 21 ก.ค.2559  ปรากฏในแผนงานงบกลาง แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี    ( พ.ศ.2561-2564 )  หน้า 87 ข้อ 5         

      

  



                   
                    

 


