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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธาน ี

 



 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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        ตามท่ีนายอ าเภอกุมภวาปี  ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2563  ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอกุมภวาปี ที่ อด 0023.8/1533 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 นั้น 
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                                          ส่วนที่ 1 

                        ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
                                            ของ 
 
                         องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
                           อ าเภอกุมภวาป ี จังหวัดอุดรธาน ี
 
 
 
 

   



ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
 

              ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
               บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารขององค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ จะได้เสนอร่างข้อบญัญัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปตี่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
จึงขอช้ีแจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี ้

  1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 45,857,525.63 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 11,372,057.34 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,787,128.91 บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ รวม 63,323.44 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 430,091.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 
   (1) รายรบัจริง จ านวน 62,024,133.55 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 351,633.06 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 274,116.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 249,526.53 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 472,045.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 23,121,777.96 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 37,555,035.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 13,890,000.00 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 45,461,180.84 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 17,687,498.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 14,482,600.00 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 5,225,928.84 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 5,797,154.00 บาท 

   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,268,000.00 บาท 

  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 13,890,000.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,420,900.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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                                       ค าแถลงงบประมาณ     
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

        

          รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 
รายได้จัดเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 351,711.39 310,000.00 320,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
430,884.00 457,000.00 429,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 256,535.23 260,000.00 260,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 150,818.00 250,000.00 200,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,189,948.62 1,277,000.00 1,209,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 28,237,141.14 24,723,000.00 28,661,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
28,237,141.14 24,723,000.00 28,661,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,445,231.00 37,000,000.00 36,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
36,445,231.00 37,000,000.00 36,000,000.00 

รวม 65,872,320.76 63,000,000.00 65,870,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ ปี 
2563 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 20,459,142.00 21,854,600.00 21,510,603.00 
  งบบุคลากร 17,029,363.00 19,145,850.00 19,870,314.00 
  งบด าเนินงาน 9,277,864.57 11,450,650.00 13,032,763.00 
  งบลงทุน 6,162,250.00 6,907,900.00 7,791,320.00 
  งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,292,000.00 3,621,000.00 3,645,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 56,230,619.57 63,000,000.00 65,870,000.00 
รวม 56,230,619.57 63,000,000.00 65,870,000.00 
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           ส่วนที่ 2      

        ข้อบัญญัต ิ      

        เรื่อง     

     งบประมาณรายจ่าย      

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 

   

   ของ     

              องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    

 อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธาน ี    
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           บันทึกหลักการและเหตุผล     

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,410,900 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,461,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 11,290,077 
  แผนงานสาธารณสุข 1,199,800 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,409,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,980,600 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 730,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,986,520 
  แผนงานการเกษตร 891,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 21,510,603 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 65,870,000 
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                                                                                รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
                                                                                    อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธาน ี

         แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 

งบ 
    

       

         

 งบบุคลากร 9,339,900 2,070,000 11,409,900 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,324,900 0 4,324,900 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,015,000 2,070,000 7,085,000 
 งบด าเนินงาน 3,018,000 2,040,000 5,058,000 
     ค่าตอบแทน 620,000 520,000 1,140,000 
     ค่าใช้สอย 1,635,000 590,000 2,225,000 
     ค่าวัสด ุ 760,000 260,000 1,020,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 3,000 670,000 673,000 
 งบลงทุน 91,000 832,000 923,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 91,000 832,000 923,000 
 งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 20,000 
     รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 
                                              รวม 12,468,900 4,942,000 17,410,900 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

             
งาน 

  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

รวม 
 

งบ 
    

       

         

 งบบุคลากร 1,120,000 0 1,120,000 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,120,000 0 1,120,000 
 งบด าเนินงาน 816,500 0 816,500 
     ค่าตอบแทน 142,500 0 142,500 
     ค่าใช้สอย 614,000 0 614,000 
     ค่าวัสด ุ 60,000 0 60,000 
 งบลงทุน 0 500,000 500,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 0 500,000 500,000 
 งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000 
     เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000 
                                              รวม 1,961,500 500,000 2,461,500 
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แผนงานการศึกษา 

             
งาน 

  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 
 

งบ 
    

       

         

 งบบุคลากร 1,081,000 3,030,414 4,111,414 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,081,000 3,030,414 4,111,414 
 งบด าเนินงาน 3,349,293 694,870 4,044,163 
     ค่าตอบแทน 352,200 60,000 412,200 
     ค่าใช้สอย 1,310,000 634,870 1,944,870 
     ค่าวัสด ุ 1,687,093 0 1,687,093 
 งบลงทุน 324,500 0 324,500 
     ค่าครุภัณฑ์ 324,500 0 324,500 
 งบเงินอุดหนุน 2,810,000 0 2,810,000 
     เงินอุดหนุน 2,810,000 0 2,810,000 
                                              รวม 7,564,793 3,725,284 11,290,077 
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แผนงานสาธารณสุข 

             
งาน 

  

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบด าเนินงาน 819,800 819,800 
      ค่าตอบแทน 144,000 144,000 
      ค่าใช้สอย 461,800 461,800 
      ค่าวัสด ุ 214,000 214,000 
  งบเงินอุดหนุน 380,000 380,000 
      เงินอุดหนุน 380,000 380,000 
                                               รวม 1,199,800 1,199,800 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

             
งาน 

  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบบุคลากร 932,000 932,000 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 932,000 932,000 
  งบด าเนินงาน 448,000 448,000 
      ค่าตอบแทน 118,000 118,000 
      ค่าใช้สอย 300,000 300,000 
      ค่าวัสด ุ 30,000 30,000 
  งบลงทุน 29,000 29,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 29,000 29,000 
                                               รวม 1,409,000 1,409,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

             
งาน 

  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

รวม 
  

งบ 
    

        

          
  งบบุคลากร 1,776,000 1,776,000 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,776,000 1,776,000 

  งบด าเนินงาน 1,176,300 1,176,300 

      ค่าตอบแทน 346,300 346,300 

      ค่าใช้สอย 500,000 500,000 

      ค่าวัสดุ 330,000 330,000 

  งบลงทุน 28,300 28,300 

      ค่าครุภัณฑ์ 28,300 28,300 

                                               รวม 2,980,600 2,980,600 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                

งาน 
  

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
 

งบ 
    

       

         

 งบด าเนินงาน 250,000 50,000 300,000 

     ค่าใช้สอย 150,000 50,000 200,000 

     ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000 

 งบเงินอุดหนุน 20,000 410,000 430,000 

     เงินอุดหนุน 20,000 410,000 430,000 

                                              รวม 270,000 460,000 730,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                
งาน 

  

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบลงทุน 5,986,520 5,986,520 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,986,520 5,986,520 
                                               รวม 5,986,520 5,986,520 
  แผนงานการเกษตร 

                
งาน 

  

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบบุคลากร 521,000 521,000 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 521,000 521,000 
  งบด าเนินงาน 370,000 370,000 
      ค่าตอบแทน 110,000 110,000 
      ค่าใช้สอย 230,000 230,000 
      ค่าวัสด ุ 30,000 30,000 
                                               รวม 891,000 891,000 
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แผนงานงบกลาง 

             
งาน 

  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบกลาง 21,510,603 21,510,603 
      งบกลาง 21,510,603 21,510,603 
                                               รวม 21,510,603 21,510,603 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

 
โดยที่ เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล -            
เสอเพลอ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอกุมภวาปี 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 65,870,000 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
       เป็นจ านวน  รวมท้ังสิ้น 65,870,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 

        แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,410,900 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,461,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 11,290,077 

  แผนงานสาธารณสุข 1,199,800 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,409,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,980,600 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 730,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,986,520 

  แผนงานการเกษตร 891,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 21,510,603 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,870,000 

 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี  

        งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลข้อ  
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 

                          ประกาศ ณ วันท่ี 26  ก.ย  .2562..  
 

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

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
อนุมัติ 

  
                             (ลงนาม).......   สุชาติ  ทอนมณี............. 

 
(นายสุชาติ ทอนมณี) 

 
ต าแหน่ง นายอ าเภอกุมภวาปี 
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                          รายงานประมาณการรายรับ 
                            ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
                          อ าเภอ กุมภวาป ี จังหวัดอุดรธาน ี
                   รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 104,233.00 107,616.00 144,923.83 120,000.00 0.00 % 120,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 111,462.38 124,314.06 119,778.56 120,000.00 0.00 % 120,000.00 
     ภาษีป้าย 55,004.00 66,618.00 87,009.00 70,000.00 14.29 % 80,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 270,699.38 298,548.06 351,711.39 310,000.00     320,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 232.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 1,270.00 1,170.00 1,230.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00 
     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 379,940.00 380,170.00 352,560.00 380,000.00 -7.89 % 350,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,800.00 2,600.00 4,700.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 63,637.00 54,615.00 50,098.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 14,500.00 16,600.00 17,175.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 202.00 1,749.00 500.00 300.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2,840.00 2,640.00 1,520.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 463,987.00 457,997.00 430,884.00 457,000.00     429,000.00 

               



 
 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

 

     ดอกเบี้ย 253,759.96 263,370.42 256,535.23 260,000.00 0.00 % 260,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 253,759.96 263,370.42 256,535.23 260,000.00     260,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 212,000.00 146,000.00 33,500.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 % 0.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 85,649.01 157,180.00 117,246.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 297,649.01 303,180.00 150,818.00 250,000.00     200,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเลื่อน 409,647.10 417,485.89 662,294.15 500,000.00 30.00 % 650,000.00 

     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,930,250.20 9,593,127.00 10,868,741.56 9,000,000.00 11.31 % 10,018,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 4,859,224.50 4,760,504.15 5,059,567.03 4,000,000.00 50.00 % 6,000,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 180,664.08 173,911.21 169,164.06 170,000.00 0.00 % 170,000.00 

     ภาษีสุรา 2,477,209.61 2,505,946.02 0.00 1,600,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 5,328,498.30 6,039,035.04 9,592,990.65 7,000,000.00 42.86 % 10,000,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 73,691.90 91,228.15 73,588.73 50,000.00 40.00 % 70,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 381,027.45 327,626.16 221,800.16 300,000.00 -16.67 % 250,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,088,688.00 2,182,376.00 1,585,949.00 2,100,000.00 -28.57 % 1,500,000.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,328.00 2,463.80 3,045.80 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,731,229.14 26,093,703.42 28,237,141.14 24,723,000.00     28,661,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

15,046,523.00 34,844,155.00 36,445,231.00 37,000,000.00 -2.70 % 36,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,046,523.00 34,844,155.00 36,445,231.00 37,000,000.00     36,000,000.00 
รวมทุกหมวด 40,063,847.49 62,260,953.90 65,872,320.76 63,000,000.00     65,870,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

 
 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  65,870,000     บาท      แยกเป็น 

    
  รายได้จัดเกบ็เอง 
  

 
หมวดภาษีอากร รวม 320,000 บาท 

  
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จ านวน 120,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   

  
  

ภาษีบ ารุงท้องที ่ จ านวน 120,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   

  
  

ภาษีปา้ย จ านวน 80,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   

  
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 429,000 บาท 

  
  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   

  
  

ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 350,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   

  
  

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 2,000 บาท 

      ประมาณการสูงกว่าปีที่ผา่นมา   

  
  

ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 5,000 บาท 

      ประมาณการสูงกว่าปีที่ผา่นมา   

  
  

ค่าปรับการผดิสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

      ประมาณการเทา่กับปทีี่ผ่านมา   

  
  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

จ านวน 16,000 บาท 

      ประมาณการเทา่กับปทีี่ผ่านมา   

  
  

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคมุอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   

  
  

ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ จ านวน 2,000 บาท 

  
    

ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 260,000 บาท 

  
  

ดอกเบี้ย จ านวน 260,000 บาท 

      ประมาณการเทา่กับปทีี่ผ่านมา   

  
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,000 บาท 

  
  

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท 

      ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผา่นมา   

  
  

รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านวน 150,000 บาท 

      ประมาณการเทา่กับปทีี่ผ่านมา   

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,661,000 บาท 

  
  

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 650,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   

  
  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 1,0018,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   

  
  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 6,000,000 บาท 

      ประมาณการสูงกว่าปีที่ผา่นมา   

  
  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 170,000 บาท 

      ประมาณการเทา่กับปทีี่ผ่านมา   

  
  

ภาษีสรรพสามติ จ านวน 10,000,000 บาท 

      ประมาณการสูงกว่าปีที่ผา่นมา   

  
  

ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน 70,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   

  
  

ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม จ านวน 250,000 บาท 

      ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผา่นมา   

  
  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

จ านวน 1,500,000 บาท 

      ประมาณต่ ากว่าปีที่ผา่นมา   

  
  

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 3,000 บาท 

      ประมาณการเทา่กับปทีี่ผ่านมา   

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 36,000,000 บาท 

  
  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 36,000,000 บาท 

      ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

       องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
       อ าเภอ กุมภวาป ี จังหวัดอุดรธานี 
         

                    ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  65,870,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

 
งานบริหารทั่วไป รวม 12,468,900 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 9,339,900 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,324,900 บาท 

  
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,100 บาท 
  

      
  เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเงินให้กับ นายก จ านวน 1 อัตรา 

รองนายก  จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน  รวมเงินปรับปรุง
เงินเดือน อื่นๆ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
   

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 46,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก  

จ านวน 1 อัตรา รองนายก  จ านวน 2 อัตรา  จ านวน  12  เดือน  
รวมเงินปรับปรุงเงินประจ าต าแหน่ง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 46,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ  นายก/ 

รองนายก  รวม 3 อัตรา  จ านวน  12  เดือน 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 90,800 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก  
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12  เดือน แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,610,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับประธานสภาฯ  จ านวน 1 อัตรา 
รองประธานสภาฯ จ านวน 1 อัตรา สมาชิกสภาฯ จ านวน 36 อัตรา 
และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 อัตรา 
จ านวน  12  เดือน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,015,000 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,800,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล  รวมเงินปรับปรุง

เงินเดือน จ านวน 8  อัตรา  จ านวน  12  เดือน แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป  

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 100,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตามคุณวุฒิและสิทธิโดย 

ชอบตามกฎหมายก าหนด   จ านวน 2 อัตรา แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 200,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลท่ีควรได้รับ 

ตามระเบียบกฎหมายก าหนด  จ านวน 3 อัตรา แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป  

      

  
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 300,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  รวมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ฯ

จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 12 เดือน แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า ตามคุณวุฒิและสิทธิ  

โดยชอบตามกฎหมายก าหนด จ านวน 1 อัตรา แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป  

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,500,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ฯ รวม 10 อัตรา จ านวน  12 เดือน แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 110,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตามคุณวุฒิและสิทธิ 

โดยชอบตามกฎหมายก าหนด จ านวน 8 อัตรา  จ านวน 12 เดือน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 3,018,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 620,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 380,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง 
(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ฯ พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ฯ)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป    
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 140,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  
(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร / พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างประจ าฯ ( ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการ ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 1,635,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

จ้างเหมาติดต้ังผ้าม่าน จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ้างเหมาติดต้ังผ้าม่านบริเวณห้องส านักปลัด อบต.เสอเพลอ
จ านวน  10  บาน  ประกอบด้วย  5 บานใหญ่ และ 5 บาน
เล็ก  ขนาด  กว้าง 220 ซม. x ยาว 150 ซม. และ กว้าง 80 ซม.
x ยาว 150 ซม.  ฯลฯ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล, 
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา , ค่าติดต้ัง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ, เข้าปกหนังสือ  และ
ข้อบัญญัติ, ค่าธรรมเนียม , ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ,ค่ารังวัด 
ท่ีสาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ  หรือค่าแรงงานพร้อม
เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ ( ตามหนังสือ มท 0808.2/
ว 1536  ลว 19 มี.ค.61)   (ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน) 

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 65,000 บาท 
  

      

  - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ต้ังไว้   30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล
ท่ีมาตรวจนิเทศงาน,ศึกษาดูงาน ( ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู ้เงินสะสม ) (หนังสอื มท  0808.4/ว 2381  ลว 28 ก.ค.
48 ) แผนงานบริหารงานทั่วไป   
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ 
หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง อปท.
กับ อปท. หรือ อปท กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ต้ังไว้  35,000 บาท   
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เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
ค่าใช้จ่ายอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  (หนังสือ มท  0808.4/
ว 2381  ลว 28 ก.ค.48 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 120,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชการ
อาณาจักรค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินของผู้บริหาร, พนักงาน, 
ลูกจ้าง, และสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนาบุคลากร (ตามระเบียบ  
มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2557 )  
แผนงานบริหารงานทั่วไป     

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 700,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่นกรณีครบวาระหรือแทนต าแหน่งท่ีว่างและท่ีเกี่ยวกับการ
เลือกต้ัง ฯลฯ ค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการ
เลือกต้ัง    วัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง   ค่าจ้างพิมพ์
รายชื่อ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขั้นตอนการเตรียมงาน ฯลฯ (ตาม พรบ. 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 )  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  หน้า 145  ล าดับ  3               

      

  
    

โครงการกีฬาปรองดองสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายตามรายการโครงการกฬีาปรองดองสร้างความสมานฉันท์ 
ในชุมชน สร้างความสมานฉันท์ความปรองดองสามัคคีในชุมชน/
ประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.เสอเพลอ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 
ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ ์/รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกฬีาร่วมแขง่ขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2559)  แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  หน้า  146  ล าดับ  6     
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โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรกัษ์โลก   
ประจ าปี พ.ศ.2563 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาและอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก ประจ าปี พ.ศ.2563 เพื่อการด าเนินการขับเคลื่อน
ของจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( อถล.) และ กลุ่มต่างๆ 
รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ ตลอดจนส่งเสริม 
กิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ สร้างจิตส านึกในการมีจิต 
สาธารณของประชาชนในต าบลในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  
ในรูปแบบประชารัฐ เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ,  
ค่าน้ าดื่มและน้ าแข็งในการจัดกิจกรรม,ค่าวัสดุท่ีจ าเป็นในการ 
จัดกิจกรรม อาทิเช่น ไม้กวาด, มีด ,จอบ เป็นต้น  
(หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5547 ลว.
28 กันยายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงาน 
ประเพณีตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
2565 ) หน้า 147 ล าดับ  9             

      

  
    

โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ  ร.10 จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายตามรายการโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ  ร.10 
เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น  
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกฬีาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  หน้า  146  ล าดับ  4             

      

  
    

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย ์รายจ่าย   เช่น   ค่าป้าย สื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง  ฯลฯ  ( ตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559) แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  หน้า  146  ล าดับ  5     
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โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมประชาคม  
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น,การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน 
พัฒนาท้องถิ่น , จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น , การจัดประชาคม
ต าบล ฯลฯ ( ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
จนถึงปัจจุบัน , หนังสือ มท 0810.2 / ว 0600 ลว 29 ม.ค.
59 , หนังสือ มท 0810.3 / ว 5757 ลว 10 ต.ค.
59 , หนังสือ มท 0891.4/ว 856 ลว 12 มี.ค.53 )  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
( 2561 – 2565 )  หน้า  145  ล าดับ  2  

      

  
    

โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทยหัวใจคุณธรรม จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายตามรายการโครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทยหัวใจ 
คุณธรรมเพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน /ต้านการทุจริต 
คณะผู้บริหาร /สมาชิก อบต./พนักงาน/ประชาชน / นักเรียน   
ในเขตพื้นท่ี อบต.เสอเพลอ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายรณรงค์ ค่ารับรอง ค่าวสัดุค่า สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  หน้า  147  ล าดับ  10             

      

  
    

โครงการอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและพฒันาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

จ านวน 400,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารเย็น ค่าท่ีพัก ค่าจ้าง
เหมารถ ฯลฯ ( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และ ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม , ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ.2557 )  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  หน้า  145  ล าดับ  1  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ( รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ) ค่าบ ารุง   
รักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  (  ท่ีไม่ใช่การซ่อมโครงสร้างขนาด
ใหญ ่) เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์ส่วนกลาง
ฯลฯ , ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร
ส านักงาน ถนน และอื่นๆ  (หนังสือ มท. 0808.2/
ว  1134  ลว 9  มิ.ย.2558 )  (ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน) 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์   
เก้าอี้พาสติก  พานพุ่ม  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์   อื่นๆ ฯลฯ  
 (หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 )  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี่  
ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน 
ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ ารถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย กรวยจราจร ฯลฯ  
( หนังสือ มท.0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 )   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      

  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 600,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันก๊าดน้ ามันเบนซิน น้ ามันเตาถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจาร-
ปี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ (หนังสือ มท0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      

  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ เช่น กระดาษ 
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง 
หรือภาพ( วีดีโอเทป,แผ่นซีดี ) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง      
อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ( หนังสือ มท 808.2 / ว 1248 
ลว 27 มิ.ย.59 )   (ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท 

  
   

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่าย เป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ  แผนงานบริหารงานทั่วไป    
      

  
  

งบลงทุน รวม 91,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
ตู้เหล็ก จ านวน 5,500 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารหล็ก  แบบ 2 บาน  
จ านวน 1 หลัง มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ิน  
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
โดยก าหนดคุณลักษณะ ( ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ 2561 ) (ตามหนังสือ มท ท่ี มท 0808.2 
/ว 1134ลงวันท่ี 9 มิ.ย.2558 ) แผนงานบริหารงานทั่วไป     

      

  
    

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 8,000 บาท 
  

      

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  พร้อม
เก้าอี้  จ านวน 1 ชุด ( โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด ) (ตามหนังสือ มท ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง 
วันท่ี  9  มิ.ย.2558 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

      

  
    

โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 11,000 บาท 
  

      

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก  ( ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ขนาด 5  ฟุต  จ านวน  2 ชุด) เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน ฯ  
( โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) (ตามหนังสือ 
มท ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย.2558 ) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

      

  
   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
  

    
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี  จ านวน 1 ชุด เครื่องขยายเสียง 
อเนกประสงค์ไร้สายแบบมีคันชักพร้อมล้อลาก ตู้ล าโพงพลาสติก 
ขนาดล าโพง 15 นิ้ว พร้อมแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง ก าลังขยายสูงสุด  
ไม่ต่ ากว่า  900  วัตต์ ไมค์โครโฟนไร้สาย  จ านวน 2  ตัว ฯลฯ  
( จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) (ตามหนังสือ มท  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  9  มิ.ย.2558 )   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
 2565)  หน้า 157  ล าดับ  4  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  
    

เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน 44,000 บาท 
  

      

  เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน ประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน  2 เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ 
ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย โดยก าหนดคุณลักษณะ
เพิ่มเติม อื่นๆ  ( ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนาคม 2562 )  
( ตามหนังสือ มท ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย.2558 ) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

      

  
    

เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2,500 บาท 
  

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  มีก าลังไฟฟ้า       
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA ( 480 watts ) สามารถส ารอง     
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที โดยคุณลักษณะพื้นฐาน
เพิ่มเติม เป็นไป (ตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ     
เศรษฐกิจและสังคม มีนาคม 2562 ) (ตามหนังสือ มท ท่ี มท   
0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย.2558) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       
  

    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงการของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง) 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ /รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซอ่ม   
บ ารุงตามปกต ิหรือ ค่าซ่อมแซมกลาง เช่น โครงสรา้งหลักของ
ครุภัณฑ์ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 
  

   
รายจ่ายอื่น       

  
    

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ  
อบต.เสอเพลอ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ          
ของผู้รับบริการ ต่อ อบต. เสอเพลอ ในการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองในการแก้ไขปัญหาของประชาชน        
ได้อย่างยั่งยืน ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป                                     

 

      

  
 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,942,000 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 2,070,000 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,070,000 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,500,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล  รวมเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จ านวน 5 อัตรา  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 20,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานตามคุณวุฒิและสิทธิ 

โดยชอบตามกฎหมายก าหนด  แผนงานบริหารงานทั่วไป    
      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลท่ีควร 

ได้รับตามระเบียบท่ีก าหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป   
      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 430,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 3 อัตรา ท่ีควร 

ได้รับตามระเบียบท่ีก าหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามคุณวุฒิ 
และสิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป   
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งบด าเนินงาน รวม 2,040,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทน รวม 520,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 

  

      

  -เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ต้ังไว้   250,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  ( กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ
ท้ัง 2 รายการ ให้สามารถใช้งบประมาณมาถัวเฉลี่ยกันได้)    
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ต้ังไว้  150,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น พนักงาน ,ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ด าเนินการจัดหาพัสดุ และควบคุมงานก่อสร้าง,
ค่าตอบแทนเงินรางวัลปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก หรือค่าตอบ 
แทนบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังเพื่อปฏิบัติราชการ 
ของอบต.ตามระเบียบกฎหมายก าหนด (กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ
ท้ัง 2 รายการ ให้สามารถใช้งบประมาณมาถัวเฉลี่ยกันได้  )    

      

  
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  

(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้างประจ า ฯ (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไข
เพิ่มเติม)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 90,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เครื่องถ่ายเอกสาร ในการบริหาร 
จัดการเอกสาร ในส านักงาน/บริการประชาชน ฯลฯ ( ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2 /ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิ.ย. 2559 )   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล, 
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา,ค่าติดต้ัง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ, เข้าปกหนังสือ และ
ข้อบัญญัติ, ค่าธรรมเนียม , ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ,ค่ารังวัด 
ท่ีสาธารณประโยชน์ หรือค่าแรงงานพร้อมเครื่องจักรและวัสดุ
อุปกรณ์ หรือ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ  ( ตามหนังสือ มท 0808.2/
ว 1536 ลว 19 มี.ค.61)  (ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน)   

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชการ
อาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่า ท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน, 
ลูกจ้าง,และสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนาบุคลากร แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป  

      

  
    

โครงการส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประจ าปี 2563 

จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ 
เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษี หรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าป ี(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2550)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 146 ล าดับ 7 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ เก้าอี้           
พาสติก พานพุ่ม ธงชาติ ธง สัญลักษณ์  อื่นๆ  ฯลฯ 
(หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 ) แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป    

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจาน รองกระจกเงา น้ าจืดท่ีซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ  (ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึก
ข้อมูล (Compact Disc,Digital Video Disc) , เทปบันทึก      
ข้อมูล ,  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, 
แผ่นกรองแสง,กระดาษต่อเนื่อง  , สายเคเบิล ,  แผงแป้น 
อักขระ หรือ แป้นพิมพ์  (Key Board) เมนบอร์ด  เมมโมรีซ่ิป 
 คัตชีทฟิดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิสซิ่งบ๊อกช์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่าน 
ข้อมูลแบบซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ฯลฯ 
(ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน) 

      

  
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 670,000 บาท 
  

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 480,000 บาท 

  
      

  ต้ังไว้  480,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ท่ีท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ หรอื ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไฟซุ้ม 
เฉลิมพระเกียรติฯ  ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      

  
   

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 
  

      
  ต้ังไว้  50,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงาน  

อบต.เสอเพลอ แผนงานบริหารงานทั่วไป   
      

  
   

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      
  ต้ังไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 

ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป   

      

  
   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 
  

      

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ต้ังไว้  120,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว 
ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ 
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายเพื่อ 
ให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ฯลฯ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      

  
  

งบลงทุน รวม 832,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 832,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
ตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 16,500 บาท 

  

      

  ต้ังไว้  16,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
บานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อมขารอง จ านวน 3 หลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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โต๊ะท างานแบบเหล็ก จ านวน 13,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต    
พร้อมเก้าอี ้ จ านวน  2 ชุด ( โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
โดยประหยัด ) ( ตามหนังสือ มท ท่ี มท 0808.2 / ว 1134   
ลงวันท่ี  9  มิ.ย.2558 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                         
 

      

  
   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
  

    
รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 729,000 บาท 

  

      

  เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน  (แบบดับเบ้ิลแค็บ)  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซ ีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน  2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บห้องโดย 
สาร เป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู  เป็นกะบะส าเร็จรูป  เป็นราคา
รวม เครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิตโดยก าหนด
คุณลักษณะเพิ่มเติม  ( ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ ์ส านัก
งบประมาณ  2561 ) (ตามหนังสือ มท ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิ.ย.2558) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคลัง/งาน 
แผนท่ีภาษีฯและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561–2565 ) หน้า 158 ล าดับ  5  

      

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน 66,000 บาท 

  

      

  เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน ประมวลผล   
แบบท่ี  1 จ านวน  3 เครื่อง  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  (4 core)โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง  จ านวน 1 หน่วย โดยก าหนดคุณลักษณะ
เพิ่มเติม อื่นๆ    ( ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีนาคม 2562 ) ( ตาม
หนังสือ มท ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิ.ย.
2558 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
    

เครื่องส ารองไฟ จ านวน 7,500 บาท 
  

      

  เพื่อจัดเครื่องส ารองไฟ   จ านวน  3  เครื่อง โดยก าหนดคุณลักษณะ               
(ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ ละสังคม มีนาคม 2562) ( ตามหนังสือ มท ท่ี มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิ.ย.2558 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,961,500 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,120,000 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,120,000 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 400,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล รวมเงิน 

ปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน 1 อัตรา จ านวน  12  เดือน   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 30,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตามคุณวุฒิและ 

สิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด ฯ จ านวน 1 อัตรา 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 610,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจ้าง  จ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 80,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามคุณวุฒิ 

และสิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด จ านวน 5 อัตรา 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 816,500 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 142,500 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 82,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
( เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง  ( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ 
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องฯ ) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

  
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
ประจ า (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   แผนงานการ 
รักษาความสงบภายใน 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,500 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร พนักงาน 
ส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าฯ (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 614,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในหรือนอก 
ราชการอาณาจักรค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ของผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง, และสมาชิกสภาฯ ในการ 
พัฒนาบุคลากร ( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  , ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2557 ) แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

      

  
    

โครงการชุมชนสะอาด  บ้านเมืองน่าอยู่  ภูมิทัศน์น่ามอง จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายตามโครงการชุมชนสะอาด บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์ 
น่ามอง ฯ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ท่ีจ าเป็น  (พ.ร.บ.สภา 
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ม.67 (2) )  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานฯ พ.ศ. 2559)  แผนงานรักษาความสงบภายใน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )  หน้า  142  ข้อ  3 

      

  
    

โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่-สงกรานต์ 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ เช่น ค่า
รับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯพ.ศ. 2559) (ตามหนังสือ
ท่ี มท 0810.5/ ว587 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556) แผนงานรักษา 
วามสงบภายใน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
 2565 ) หน้า 139  ข้อ  6 
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โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 
ส าหรับส่งเสริม/สนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในระบบสมัครใจ  หรือ  สนับสนุนการด าเนินการตาม 
แผนงานบ าบัดรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจ ฯ  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย  เช่น ค่ารับรอง  ค่าอาหารว่าง  และ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) แผนงานรกัษา 
ความสงบภายใน   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 ) 
หน้า  138  ข้อ 1 

      

  
    

โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย จ านวน 324,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ- 
กู้ภัย  ( หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ขององค์การบริหารสว่น 
ต าบล ( ตามหนังสือด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3 / ว 2826 ลง
วันท่ี  17  ก.ย.2553 )  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 139 ข้อ 8 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ เก้าอี้พาสติก  
พานพุ่ม  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์ อื่นๆ ฯลฯ (หนังสือ มท 0808.2 
/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 ) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

  
   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ าดับเพลิง ,  
ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  เพื่อใช้ในงานป้องกัน ฯ 
(หนังสือ  มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 ) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  
    

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  ของ อปท. ระดับอ าเภอ 

จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล
หนองหว้า ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ อ าเภอกุมภวาปี เพื่อให้
การช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ ความเดือดร้อนในด้านต่างๆ (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ตาม
อ านาจตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 ) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 139  ล าดับ 10 

      

  
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 500,000 บาท 
  

  
งบลงทุน รวม 500,000 บาท 

  
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท 
  

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

  
    

ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า จ านวน 500,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา หรือปรับปรุงครภุัณฑ์  
รถบรรทุกน้ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ เช่น ซ่อมแซม
ตัวถังแสตนเลส ฯลฯ  แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 139  ล าดับ 11 
 

      

  แผนงานการศึกษา 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,564,793 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,081,000 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,081,000 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 832,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล รวมเงินปรับปรุง

เงินเดือน จ านวน 2  อัตรา จ านวน 12  เดือน  แผนงานการศึกษา 
      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 21,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงิน พสร.เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเงินเพิ่มตามระยะเวลา 
ท างานเงินเพิ่มต่างๆ ตามอัตราค่าครองชีพท่ีระเบียบหรือกฎหมาย
ก าหนดของพนักงาน ฯ  แผนงานการศึกษา 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
ท่ีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายก าหนด แผนงานการศึกษา 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 186,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้าง

ท่ัวไป ฯ  รวม 1 อัตรา  จ านวน 12  เดือน แผนงานการศึกษา 
      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 3,349,293 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 352,200 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 342,200 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ 
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ. 2557  และ  หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง ฯ )  แผนงานการศึกษา 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร/พนักงาน 
ส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าฯ ( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และที ่แก้ไขเพิ่มเติม ) แผนงานการศึกษา 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 1,310,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือพิธีทางศาสนา รัฐพิธีวันส าคัญของ
ชาต ิเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธ ี วันส าคัญของชาติ  
วันส าคัญทางศาสนา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติและวันส าคัญ 
ของชาต ิอื่นๆ  เช่น พวงมาลา พานพุ่ม  ธงชาติ  ธงตรา
สัญลักษณ์  ค่าป้ายไวนิล  ป้ายโฆษณา ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  
แผนงานการศึกษา     

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในหรือนอกราชการ
อาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน
, ลูกจ้าง, และสมาชิกสภาฯในการ   พฒันาบุคลากร  ( ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้า     
หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,ระเบียบ มท.ว่าด้วย  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ. 2557) แผนงานการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ช่วงปิด 
ภาคเรียนฤดูร้อน 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสรมิช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
ให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาสังคม ฯ แผนงานการศกึษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( 2561 – 2565 ) หน้า  131 ข้อ 6 

      

  
    

โครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา 
สัมพันธ์ค่ารางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ฯลฯ (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  ม.67 (6) )  แผนงานการศึกษา แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 131  ล าดับ 8 

      

  
    

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 120,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ 
เข้าถึงบริการภาครัฐ ส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น  ค่าจ้างเหมารถ 
รับ-ส่ง หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน  ( ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ม.67 (5) )  
แผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-
2565) หน้า 131 ล าดับ  7 

      

  
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 980,000 บาท 
  

      

  -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กวัดศิริชัยเจริญ 
ต้ังไว้   181,300  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร                        
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ จ านวนนักเรียน      
37 คนๆ ละ 20 บาท /วัน จ านวน 245 วัน (ตามหนังสือท่ี มท
0816.2/ว2598 ลว 3 ก.ค.2562 )  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
2565 )  หน้า 130  ล าดับ  4              
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  
ต้ังไว้  127,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร                  
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  
จ านวน  นักเรียน  26  คน ๆ ละ  20 บาท/
วัน  จ านวน 245 วัน ( ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว                
2598    ลว 3 ก.ค.2562 )  แผนงานการศึกษา ตามแผน         
พัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  หน้า 130  ล าดับ  4  
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-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย   
ต้ังไว้   387,100  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร          
กลางวัน   ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่                              
สงเปลือย จ านวน  นักเรียน 79  คน ๆ ละ 20 บาท/
วัน  จ านวน 245 วัน  ( ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว    
2598 ลว 3 ก.ค.2562 )  ปรากฏในแผนงานการศึกษา              
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561–2565 ) หน้า 130 ล าดับ 4                                                               
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทองอินทร์   
ต้ังไว้ 284,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร                   
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอง
อินทร์  จ านวน นักเรียน  58  คน ๆ ละ 20  บาท/
วัน  จ านวน  245   ( ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว      
2598 ลว 3 ก.ค.2562 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา ตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) หน้า 130 ล าดับ 4 

        
 

      
  

   
ค่าวัสดุ รวม 1,687,093 บาท 

  
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ เก้าอี้พาสติก  
พานพุ่ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์  อื่นๆ ฯลฯ (หนังสือ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 )  แผนงานการศึกษา   

      

  
   

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,667,093 บาท 
  

      

  -ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา   
ต้ังไว้  252,938 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผาจ านวน นักเรียน 132 คน ๆ 
ละ 7.37  บาท/วัน จ านวน  260 วัน (ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี  
มท 0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.2562)  ปรากฏในแผนงานการ 
ศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 130 ข้อ 1 
-ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ   
ต้ังไว้  270,184  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ  จ านวน
นักเรียน  141 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  จ านวน  260 วัน   
(ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.
2562)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น   
( 2561 – 2565 ) หน้า 130  ข้อ 1 
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-ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  
ต้ังไว้  172,458  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร   จ านวน
นักเรียน  90 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน  
(ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.
2562)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( 2561 – 2565 )  หน้า 130  ข้อ 1 
-ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์   
ต้ังไว้  57,486  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  จ านวน
นักเรียน 30 คนๆ  ละ 7.37 บาท/วัน จ านวน  260  วัน  
(ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว  
3 ก.ค.2562)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )  หน้า 130  ข้อ 1 
-ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ   
ต้ังไว้   530,787 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  จ านวน
นักเรียน  277 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน จ านวน  260 วัน  
(ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว  
3 ก.ค.2562)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )  หน้า 130 ข้อ 1 
-ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย   
ต้ังไว้  151,380 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย จ านวนนักเรียน 79 คนๆ  
ละ 7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน (ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 
0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.2562)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 ) หน้า 130  ข้อ 2   
-ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  
ต้ังไว้   70,899  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  จ านวนนักเรียน 37 คนๆ  
 ละ 7.37 บาท / วัน  จ านวน 260 วัน (ตามหนังสือด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.2562 ) ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561–2565 ) หน้า 130 ข้อ 2 
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-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  
ต้ังไว้  49,821  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ   จ านวนนักเรียน 26 คนๆ  
ละ 7.37  บาท/วัน  จ านวน 260 วัน (ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 
0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.2562) ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  หน้า 130  ข้อ 2 

      

  -ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์              
ต้ังไว้ 111,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  จ านวน  
นักเรียน 58 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน (ตามหนังสือ
ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว2598 ลว 3 ก.ค.2562) ปรากฏในแผน   
งานการศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 130 ข้อ 2 

      

  
  

งบลงทุน รวม 324,500 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 324,500 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์       
  

    
เครื่องดนตรีและเครื่องเสียง จ านวน 100,000 บาท 

  
      

  เพื่อจัดซื้อดนตรีและเครื่องเสียง  จ านวน  1  ชุด  เช่น กลองชุด ,  
พิณไฟฟ้า,แคน,ฉิ่ง,ฉาบ,โปงลาง ฯลฯ (โดยจัดซื้อตามราคาท้อง 
ตลาดโดยประหยัด)  แผนงานการศึกษา   

      

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน 22,000 บาท 

  

      

  เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน ประมวลผล   
แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  (4 core) โดย 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และ 
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ 
ในการประมวลผลสูงจ านวน 1 หน่วย  โดยก าหนดคุณลักษณะ
เพิ่มเติม อื่นๆ ( ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีนาคม 2562 )  
( ตามหนังสือ มท ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  9  มิ.ย.
2558 )  แผนงานการศึกษา 
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เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 

  

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง มีก าลังไฟฟ้า        
ด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA ( 480 watts) สามารถส ารอง     
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  โดยคุณลักษณะพื้นฐาน
เพิ่มเติม เป็นไป (ตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัล               
เพื่อเศรษฐกิจ   และสังคม มีนาคม  2562 ) (ตาม
หนังสือ มท ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิ.ย.
2558 )  แผนงานการศึกษา 

  
 

    

  
   

ครุภัณฑ์อื่น       
  

    
เครื่องเล่นสนามเด็ก ส าหรับเด็กปฐมวัย  (ชุดบ้านเด็ก) จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนามเด็ก ส าหรับเด็กปฐมวัย (ชุดบ้าน
เด็ก)  จ านวน 4 ชุด เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) แผนงาน
การศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 159 ข้อ 9 

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 2,810,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 2,810,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  

    
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา จ านวน 528,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา 
เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จ านวนนักเรียน 132 คนๆ  
ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200  (ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ 
ว2598 ลว 3 ก.ค.2562)  แผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 130 ข้อ 3  

      

  
    

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จ านวน 564,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ  
เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จ านวนนักเรียน 141 คนๆ  
ละ 20 บาท/วัน  จ านวน  200 วัน (ตามหนังสือด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ ว2598 ลว 3 ก.ค.2562)  แผนงาน
การศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 130 ข้อ3    
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เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ จ านวน 1,108,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  
เป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวนนักเรียน 277 คนๆ ละ 20 บาท/
วัน  จ านวน 200 วัน (ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ ว  
2598 ลว 3 ก.ค.2562)  แผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 130 ข้อ 3   

      

  
    

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ จ านวน 120,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้าน 
เสอเพลอโนนสวรรค์  เป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน
นักเรียน 30  คนๆ ละ20 บาท/วัน  จ านวน 200 วัน  
(ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว 3 
ก.ค.2562) แผนงานการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 130 ข้อ3 

      

  
    

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร จ านวน 360,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 
โนนสมพรเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก  
นักเรียน  จ านวน  นักเรียน 90  คนๆ ละ 20 บาท/
วัน  จ านวน 200 (ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว
2598 ลว 3 ก.ค.2562)  แผนงานการศึกษา แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ข้อ3  

      

  
    

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  อุดหนุนตามโครงการเสอเพลอโมเดล ในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ  
(ตามหนังสือพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล มาตรา 67 (5))(ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ) แผนงานการศึกษา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 ข้อ 25 

      

  
    

อุดหนุนโรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  อุดหนุนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
(ตามหนังสือพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล มาตรา 67 (5)) (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 )  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 ข้อ 26 
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่ออุดหนุนตามโครงการค่ายเยาวชนอบรมวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม (ตามหนังสือพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (5))  (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน 
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 )  แผนงาน
การศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 ข้อ 28 

      

  
    

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์-สวนมอญ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  อุดหนุนตามโครงการ กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ–เนตรนารี   
(ตามหนังสือพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล  มาตรา  67 (5)) (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ) แผนงานการศึกษา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  134  ข้อ  27 
 

      

  
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,725,284 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 3,030,414 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,030,414 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,157,000 บาท 

  
      

  เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ครูองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบล  จ านวน 7  อัตรา ( ตามหนังสือ ท่ี มท  0809.4/ว 2675   
ลว  9  ก.ค.2562 )  แผนงานการศึกษา 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 873,414 บาท 
  

      
  เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้กับพนักงาน

จ้างต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ านวน  5  อัตรา  แผนงานการศึกษา 
      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 694,870 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้างประจ า ฯ ( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ) แผนงานการศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 634,870 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 634,870 บาท 

  

      

  -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย  
ต้ังไว้  62,900 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน  
( รายหัว )  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ
จ านวน  37 คนๆ ละ 1,700 บาท (ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ 
ว2598 ลว 3 ก.ค.2562 ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 –
2565 ) หน้า 130  ล าดับ 5  
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
โคกศรีส าราญ ต้ังไว้  44,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัด 
การเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
โคกศรีส าราญ จ านวน  26  คนๆ ละ  1,700  บาท  
( ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598 ลว 3 ก.ค.2562  )  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) หน้า 130 ล าดับ 5 
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ 
สงเปลือย  ต้ังไว้  134,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการ 
เรียนการสอน (รายหัว)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ 
สงเปลือย จ านวน  79 คนๆ ละ 1,700 บาท ( ตามหนังสือ
ท่ี มท 0816.2/ว2598 ลว 3 ก.ค.2562 )  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  หน้า 130  ล าดับ 5   
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ทองอินทร์  ต้ังไว้ 98,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการ 
เรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ 
สงเปลือย จ านวน 58 คนๆละ 1,700 บาท ( ตามหนังสือ
ท่ี มท 0816.2/ว2598 ลว 3 ก.ค.2562 ) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 –2565 )  หน้า  130   ล าดับ 5 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ  3-5 ปี   
(ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  
ต้ังไว้  15,600  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ 
สงเปลือย จ านวน 78 คนๆละ 200 บาท ( ตามหนังสือ 
ท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.2562 ) ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  หน้า 131 ล าดับ 9   
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-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  ต้ังไว้  15,600 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  จ านวน 78 คนๆ ละ 200 บาท 
( ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.2562 )   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  หน้า 132  ล าดับ 13 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี 
( ค่าเครื่องแบบนักเรียน )  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  
ต้ังไว้  23,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย จ านวน 78 คนๆ
ละ 300 บาท  ( ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.
2562 )  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 –
2565 )  หน้า  132  ล าดับ 17 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  
ต้ังไว้  33,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย จ านวน 78 คนๆ
ละ  430 บาท ( ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598 ลว 3 ก.ค.
2562 ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
2565 )  หน้า 133  ล าดับ 21    
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี  
(ค่าหนังสือเรียน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  ต้ัง
ไว้ 7,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัด การเรียน 
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  จ านวน  37 คนๆ
ละ  200  (ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.
2562 )  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 –
2565 )  หน้า 131 ล าดับ 10 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี (ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  ต้ังไว้ 7,400 เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กวัดศิริชัยเจริญ  จ านวน  37 คนๆละ  200 บาท  (ตามหนังสือ
ท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.2562 )  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 –2565 ) หน้า  132  ล าดับ 14 
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-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี                                 
( ค่าเครื่องแบบนักเรียน )  ศูนย์พัฒนา 

      

  เด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  ต้ังไว้ 11,100  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน               
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
วัดศิริชัยเจริญ  จ านวน  37 คนๆละ 300 บาท (ตามหนังสือ
ท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.2562 ) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 –2565 )  หนา้ 132  ล าดับ 18     
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  ต้ังไว้ 
15,910  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน          
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ จ านวน 37 คนๆ
ละ 430 บาท (ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ ว2598 ลว 3 ก.ค.
2562 )   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( 2561 –
2565 )  หน้า 133  ล าดับ 22 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี                  
(ค่าหนังสือเรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  ต้ัง
ไว้  5,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้ จ่ายในการจัด การเรยีนการ
สอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  จ านวน  26  คนๆ
ละ  200 บาท ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.
2562 )  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
2565 )   หน้า  131  ล าดับ 11                                             
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  ต้ังไว้ 5,200 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกศรีส าราญ  จ านวน  26 คนๆละ  200  บาท  ตามหนังสือ
ท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.2562 )  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 –2565 ) หน้า 132   ล าดับ 15 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี (ค่าเครือ่งแบบ
นักเรียน)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  ต้ัง
ไว้  7,800 บาท เพื่อจ่าย  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  จ านวน  26  คนๆ
ละ  300 บาท  ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.
2562 )  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 –
2565 )  หน้า 133  ล าดับ 19 
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-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ ต้ัง
ไว้  11,180 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  จ านวน  26 คนๆ
ละ  430  บาท  ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.
2562 ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 –
2565 )   หน้า 133  ล าดับ 23    
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ  3-5 ปี  (ค่าหนังสือ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ ต้ังไว้ 11,600บาท เพื่อ  
จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน  การจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์ จ านวน 58 คนๆละ  200  บาท ตามหนังสือ
ท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.2562 )  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 –2565 )  หน้า 132   ล าดับ 12     
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  ต้ังไว้ 11,600  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทองอินทร์  จ านวน  58 คนๆละ  200 บาท  ตามหนังสือ
ท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.2562 )  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 –2565 )  หน้า 132   ล าดับ 16    
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี  (ค่าเครื่อง   
แบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  ต้ัง
ไว้  17,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน    
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ จ านวน  58 คนๆ
ละ  300  บาท  ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598  ลว 3 ก.ค.
2562 )  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 –2565 ) หน้า 133   ล าดับ 20  
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ปี (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ ต้ัง
ไว้  24,940 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน     
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ จ านวน  58  คนๆ
ละ  430  บาท  ตามหนังสือท่ี มท 0816.2/ว2598   ลว 3 ก.ค.
2562 )  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 –2565 )  หน้า 133  ล าดับ 24 
-ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประจ าปี 2563  ต้ังไว้  70,000 บาท  ( ตามหนังสือด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิ.ย.
2562 )  จ านวน  7  คนๆละ  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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แผนงานสาธารณสุข 
  

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,199,800 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 819,800 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 144,000 บาท 
  

      

  ค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วย
การ ส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 คน คนละ 6,000 บาท  ต่อ
เดือน จ านวน12 เดือน (ตามระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ 
เบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562)  แผนงานสาธารณสุข 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 461,800 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ         
 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

จ านวน 16,800 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคราชกมุาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี ตามจ านวนสุนัข หมา –แมว ในเขตพื้นที่ แผนงานสาธารณสุข 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 240,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลเสอเพลอ , 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ แผนงานสาธารณสุข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ล าดับ 7  

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
โครงการรณรงค์การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การเดินและการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน/รณรงค์การออกก าลังกาย/การออกก าลังกาย 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพการร่างกายท่ี
แข็งแรง ฯ ค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารบัรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ( ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน
ฯ พ.ศ. 2559 ) แผนงานสาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ล าดับ 6   
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
ระบาด ต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคอุบัติใหม่ รณรงค์ให้ 
ความรู้วิธีการพ่นหมอกควัน ค่ารับรอง  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 แผนงานสาธารณสุข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ล าดับ  3   

      

  
    

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 
โรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคราชกมุาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ในการฝึกอบรม รณรงค ์จัดนิทรรศการ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
เป็นต้น   แผนงานสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า  128   ล าดับ  2    

      

  
    

โครงการเสอเพลอเมืองสะอาด  ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการเสอเพลอเมืองสะอาด  
เพื่อคัดแยกขยะลดขยะจากต้นทางสู่ปลายทาง,หมู่บ้านชมชุน   
สามารถบริหารจัดการขยะตามแนวทาง 3R ,สร้างวินัยในชุมชน/     
น าขยะมาใช้ใหม่  เช่น ค่าจัดท าป้ายโครงการ,ค่าอาหารว่าง,ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารและน้ าดื่ม,ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย       
ในการฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ) แผนงานสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 129  ล าดับ 9     

      

  
    

โครงการอบรมให้ความรู ้ประชาชนในการดูแลสุขภาพให้มีความ
ปลอดภัยท่ีดีในสภาวะปัจจุบัน 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน ในการดูแลสุขภาพ
ให้มีความปลอดภัยท่ีดีในสภาวะปัจจุบัน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ) แผนงานสาธารณสุข  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 129  ล าดับ 12  
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โครงการอบรมให้ความรู้การใชน้้ าอย่างประหยัด การจัดการน้ าเสีย 
บ าบัดน้ าเสียของครัวเรือน 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การใช้น้ าอย่าง 
ประหยัดการจัดการน้ าเสียบ าบัดน้ าเสียของครัวเรือน  เช่น  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ( ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ) 
แผนงานสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 129  ล าดับ  10 

      

  
    

โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับ 
โครงการนี ้ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ) แผนงานสาธารณสุข   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129  ล าดับ 8  

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 214,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ   แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์   
เก้าอี้พาสติก  พานพุ่ม  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์   อื่นๆ ฯลฯ  
(หนังสือ  มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 ) แผนงานสาธารณสุข 

      

  
   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 184,000 บาท 
  

      

  -วัสดุเวชภัณฑ์หรือเคมีภัณฑ์  ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อวัสดุหรือเคมีภัณฑ์ ทางด้านสาธารณสุข หรือ การป้องกนั
โรคติดต่อ หรือ โรคระบาดฯ (กรณีท้ัง 2 รายการงบประมาณไม่
เพียงพอให้สามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้) 
-วัสดุเวชภัณฑ์หรือเคมีภัณฑ์  ต้ังไว้   84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุหรือเคมีภัณฑ์ ทางด้านสาธารณสุข ฯ ,วัคซีนหมาบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ   
เป็นต้น (กรณีท้ัง 2 รายการ งบประมาณไม่เพียงพอให้สามารถน ามา
ถัวเฉลี่ยกันได้) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

  
    

อุดหนุนโครงการพระราชด าริฯ (ด้านสาธารณสุข) จ านวน 380,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริฯ  
(ด้านสาธารณสุข) (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 )  แผนงานสาธารณสุข   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ล าดับ 1  
 
 

      

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,409,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 932,000 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 932,000 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 650,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล รวมเงิน 

ปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ท่ีควรได้รับ  

ตามระเบียบกฎหมายก าหนดจ านวน 1 อัตรา แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 240,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้าง

ท่ัวไป ฯ รวม 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 448,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 70,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง (ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษฯ พ.ศ.2557และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ฯ ) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 
 
 

      

  



 
                                                     -54- 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  
(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชการ
อาณาจักรค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน
, ลูกจ้าง, และสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนาบุคลากร ( ตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2557 ) แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

      

  
    

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ/
ผู้ด้อยโอกาสเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ส าหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  
( ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)  
และมาตรา  68 (7) ) แผนงานสังคมสงเคราะห ์ พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565)  หน้า 127 ล าดับ 7 

      

  
    

โครงการเพิ่มศกัยภาพสตรีต าบลเสอเพลอ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรี 
ต าบลเสอเพลอ  เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้าย, ค่าอาหาร อาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม,ค่าของท่ีระลึก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ  เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นท่ียอมรับต่อสังคม  
(ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) ) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 126 ล าดับ 6 
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โครงการเยาวชนต าบลเสอเพลอห่างไกลยาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนต าบลเสอเพลอ 
ห่างไกลยาเสพติดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความ 
รู้แก่เยาวชนในเขตต าบลเสอเพลอ เป็นการส่งเสริมหรือสนับ 
สนุนให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้าย
, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม,ค่าของท่ีระลึก ค่า
ยานพาหนะ ฯลฯ  เพื่อ (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) ) (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 )  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 127 ล าดับ  9 

      

  
    

โครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพกิารได้มีงานท า จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกาส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ 
ได้มีงานท าโดยจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่คนพิการในเชต 
ต าบลเสอเพลอ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้าย, ค่าอาหาร อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม,ค่าของท่ีระลึก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ  (ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) )  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  
แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 127 ล าดับ  12 

      

  
    

โครงการอบรมการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนชุมชน โดยจัดอบรม 
ให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชนแก่ผู้น าชุมชนสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุบการขับเคลี่อนแผนชุมขน 
แบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่า
วิทยากร, ค่าป้าย, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง 
ด่ืม,ค่าของท่ีระลึก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ( ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) และมาตรา 68 (7) ) (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)   แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 ล าดับ 11 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

  
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ   แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์   
เก้าอี้พาสติก  พานพุ่ม  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์   อื่นๆ ฯลฯ  
(หนังสือ  มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 )  
แผนงานสังคมสงเคราะห์   

      

  
  

งบลงทุน รวม 29,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
โต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ จ านวน 16,000 บาท 

  
      

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
เก้าอี้  จ านวน 2 ชุด ( โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด ) แผนงานสังคมสงเคราะห์  

      

  
    

โต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้. จ านวน 13,000 บาท 
  

      

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม
เก้าอี้  จ านวน 2 ชุด ( โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด ) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

      

  แผนงานเคหะและชุมชน 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,980,600 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,776,000 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,776,000 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,240,600 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล รวมเงิน 

ปรับปรุงเงินเดือน   จ านวน  4  อัตรา  จ านวน  12  เดือน 
แผนงานเคหะและชุมชน   

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  

ท่ีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายก าหนด  จ านวน 2 อัตรา 
แผนงานเคหะและชุมชน 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 418,400 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป ฯ รวม 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน แผนงานเคหะและชุมชน 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 57,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง ตามคุณวุฒิ 
และสิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด จ านวน 3 อัตรา 
แผนงานเคหะและชุมชน 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,176,300 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 346,300 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 194,300 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้าง(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ  พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯ ) แผนงานเคหะและชุมชน 

      

  
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 102,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  

(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  แผนงานเคหะชุมชน 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า ฯ (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) แผนงานเคหะชุมชน 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล, 
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา , 
ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ, เข้าปก
หนังสือ และข้อบัญญัติ, ค่าธรรมเนียม , ค่าซักฟอก ค่าระวาง
รถบรรทุก,ค่ารังวัดท่ีสาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ หรือ
ค่าแรงงานพร้อมเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ   
( ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.61)  
(ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือ 
นอกราชการอาณาจักรค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร
, พนักงาน, ลูกจ้าง, และสมาชกิสภาฯ ในการพัฒนาบุคลากร 
( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,ระเบียบ มท. 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2557 )  
แผนงานเคหะและชุมชน 

      

  
    

โครงการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์หอกระจายข่าว จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  เพื่อจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าว        
ประจ าหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ (ท้ัง 19 หมู่บ้าน) 
เช่น ล าโพง, ฮอร์น, เครื่องขยายเสียง, สายล าโพง ฯลฯ แผนงานเคหะ
และชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )  หน้า 147 ข้อ 15 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรกัษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครภุัณฑ์ (ท่ีไม่ใช่การซ่อมโครงสรา้งขนาด
ใหญ่) เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ  
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร
ส านักงาน  ถนน และอื่นๆ (หนังสือ มท.0808.2/ว 1134 ลว 
9 มิ.ย.2558) แผนงานเคหะชุมชน (ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน) 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์   
เก้าอี้พาสติก  พานพุ่ม  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์ อื่นๆ ฯลฯ  
(หนังสือ  มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 )  
แผนงานเคหะและชุมชน         
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    
เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ  และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย 
สายอากาศ รีซีสเตอร ์มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลู 
ออเรสเซนซ์ เบรกเกอร ์ ฯลฯ  แผนงานเคหะและชุมชน   
(ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน)  

      

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  -ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้  100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้  
ทินเนอร์ สี  แปลงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูนขาว ทราย  อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
เสียม สิ่ว ขวาน  สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัด 
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง,ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ า และ 
อุปกรณ์ประปา วัสดุ อื่นๆประเภทวัสดุก่อสร้างฯลฯ  
เพื่อใชใ้นงานราชการและบริการสาธารณะตามอ านาจ 
หน้าท่ี  (กรณีงบประมาณไม่พอสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้) 
-ค่าจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป  ต้ังไว้   100,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอย  เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง  
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล /พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อประชาชนท่ีใช้สัญจรไปมา  
(กรณีงบประมาณไม่พอสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้)   

      

  
  

งบลงทุน รวม 28,300 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,300 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน 22,000 บาท 

  

      

  เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน ประมวลผล   
แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี ที่ต้องใช้ความสามารถ     
ในการประมวลผลสูงจ านวน 1 หน่วย โดยก าหนดคุณ ลักษณะ
เพิ่มเติม อื่นๆ (ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีนาคม 2562) ( ตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย.2558 ) แผนงาน  
เคหะและชุมชน     
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เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก  (lnkjet  Printer) จ านวน 6,300 บาท 

  

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (lnkjet  Printer) ส าหรับ 
กระดาษขนาด  A3  จ านวน 1 เครื่อง  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่น
หมึก (lnkjet) มีความละเอียด   ในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200  dpi   มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด า      
ส าหรับกระดาษขนาด  A4   ไม่น้อยกว่า  30 หน้าต่อนาที
( ppm) หรือ 10.2 ภาพ ต่อนาที (ipm) โดยก าหนดคุณลักษณะ
เพิ่มเติมอื่นๆ (ตามคุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลาง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนาคม 2562)             
(ตามหนังสือมท ท่ี มท0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9  มิ.ย.
2558 )  แผนงานเคหะและชุมชน  

      

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
โครงการแข่งขันกฬีาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการแข่งขนักีฬาประชาชน เยาวชน  
ต้านยาเสพติด การจัดการกีฬาหรือการจัดงานต่างๆ ฯลฯ   
 เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ  ( ตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ม.16 (14)) ,ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) แผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( 2561–2565 ) หน้า 137 ล าดับ 18 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
  

   
วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  ค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ออกก าลังกายภายใน                    
ต าบลเสอเพลอ  ( ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน                        
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.
2542  มาตรา 16 (14))  เพื่อใช้จ่ายจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬา                        
เพื่อใช้ออกก าลังกายภายในต าบลเสอเพลอ  แผนงานการ                         
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  
    

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเสอเพลอ  (พ.ร.บ. 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552) ม.67 (5) (ตาม พรบ.ก าหนดแผน  
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ม.16 (14) (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561–
2565 ) หน้า 136 ล าดับ 10 

      

  
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 460,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  
    

โครงการลานบุญลานธรรม จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริม หรือ เสริมสร้าง และพัฒนาจิตใจ 
ของพนักงาน/ประชาชนโดยอาศัยหลักธรรมคุณธรรมและ 
จริยธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
ในการท าความดีหรือการปฏิบัติงานและพัฒนาจิตใจ 
ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีองค์กรหรือชุมชนและ 
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามตามค าสอนตามหลักพุทธศาสนา  
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ  เช่น  ค่าวิทยากร   ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ  
(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่ง 
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์ 
การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (5)) แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 135 ข้อ 2  

      

  
    

โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีลอยกระทงประจ าปี จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง
ประจ าปี   เช่น  ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์   เงิน
รางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่ม ี
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แอลกอฮอล์ ฯลฯ  ( ตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ม.67 (5))  (ระเบียบ มท. 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ 
การส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 135 ข้อ 1 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 410,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 410,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  
    

อุดหนุนอ าเภอกุมภวาปี จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี ตามโครงการ 
จัดงานประเพณีสืบสานต านาน อ าเภอกุมภวาปี (ตามหนังสือ
พระราชบัญญัติสภาต าบล และ องค์การบริหารส่วน
ต าบล มาตรา 67 (5)) (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ) แผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( 2561 – 2565 ) หน้า 136 ข้อ 11 

      

  
    

อุดหนุนอ าเภอกุมภวาปี จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี  ตามโครงการ 
จัดงานรัฐพิธีในวันส าคัญของชาติเพื่อน ามวลชนในพื้นท่ีเข้า 
ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ (ตามหนังสือพระราชบัญญัติ 
สภาต าบล  และ องค์การบริหารส่วนบล มาตรา 67 (5))  
(ระเบียบ  มท.ว่ าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561–2565 ) หน้า 136 ข้อ 8 

      

  
    

อุดหนุนอ าเภอกุมภวาปี. จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี ตามโครงการ 
ขบวนแห่ในงานประเพณีประจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 
(ตามหนังสือพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  มาตรา  67 (5))  ( ระเบียบ มท. 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) 
หน้า 136  ข้อ 9 
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เงินอุดหนุนเอกชน       

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการบ้านโคกศรีส าราญตามโครงการบรรพชา 
สามเณรภาคฤดูร้อน  ประจ าปี  2563 (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(8))  เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านโคกศรีส าราญ หมู่ 17 เพื่อใช้จ่าย 
ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)      
หน้า 135  ข้อ 4 

      

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเขตต าบลเสอเพลอ จ านวน 95,000 บาท 
  

      

  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านในเขตต าบลเสอเพลอตามโครงการ 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าป ี2563 (ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67(5)(8)) เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตต าบลเสอ
เพลอ ท้ัง 19 หมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 135 ข้อ 5 

      

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตต าบลเสอเพลอ จ านวน 95,000 บาท 
  

      

  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านในเขตต าบลเสอเพลอ  
ตามโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2563 (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล มาตรา  67 (5)(8)) เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตต าบลเสอเพลอ  หมู่บ้าน 
ๆ ละ 5,000 บาท  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565) หน้า 135 ข้อ 3 

      

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการบ้านในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 
ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประกวดสรภัญญะ 
ประจ าปี  2563 (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(8))  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ เพื่อใช้จ่าย 
ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประกวดสรภัญญะ   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 136 ข้อ 7 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสงเปลือย จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการบ้านสงเปลือยตามโครงการประเพณี 
บุญบั้งไฟ  ประจ าป ี2563  (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(8)) เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการบา้นสงเปลือย ตามโครงการประ- 
เพณีบุญบั้งไฟ   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 135 ข้อ 6                                                     
 
 

      

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 5,986,520 บาท 

  
  

งบลงทุน รวม 5,986,520 บาท 
  

   
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 5,986,520 บาท 

  
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
  

    
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ม. 3 จ านวน 46,600 บาท 

  

      

  เพื่อก่อสร้างถนน คสล. หมู ่3 เส้นบ้านนายประสาน บุญสิทธิ   
-บ้านนายร าพัน  ศรีชา ขนาดกว้าง 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ยาว 30.00 ม.  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  90.00  ตร.ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด)  
(ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต า พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 ) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )  หน้า 72 ล าดับ 27     

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ม. 7 จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 เส้นบ้านโนนสวรรค์ ม.7 –        
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว  50.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือ   
มีพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. ( ท้ังนี้ก่อสร้างตาม
แบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต า พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 )   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 77 ล าดับ 63  
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม. 4 จ านวน 174,000 บาท 

  

      

  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 เส้นข้างวัดโสภนารามและข้าง   
บ้านนางบัวเรียน ละโคตร ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ยาว  82.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 328.00  ตร.ม.  (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ
ของ  อบต.เสอ  เพลอก าหนด ) ( ตาม พรบ.สภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต า พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ล าดับ 36 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 จ านวน 380,000 บาท 
  

      

  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านนายเหมือน สุริยะจันทร์ – 
ไร่นางสมจิตร  อุดชิน   ขนาดกว้าง  4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 180.00 ม.ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 720.00  ตร.ม.  ( ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต. 
เสอเพลอก าหนด ) ( ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต า พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 76 ล าดับ 53 
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15 จ านวน 95,000 บาท 
  

      

  เพื่อก่อสร้างถนน  คสล. หมู ่15  ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 60.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือ     
มีพื้นที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. บ้าน                 
นายสุรศักด์ิ จันขันติ – ถนนเล่ียงหมู่บ้าน   (ท้ังนี้ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เสอเพลอก าหนด)  ( ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์      
การบริหารส่วนต า พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 )แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 85 ล าดับ 117     
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จ านวน 122,000 บาท 

  

      

  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 เส้นบ้านเหล่ากล้วย–บ้านโคกสว่าง                 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 58.00 ม.ไหล่ทาง      
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล . ไม่น้อย
กว่า 232.00 ตร.ม. ( ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอ
ก าหนด ) ( ตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต า พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 ) แผน      
งานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 155  ล าดับ 32                                      

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   ม.12 จ านวน 180,000 บาท 
  

      

  เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 12 ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร บ้านนายนาวา สีเขียว –      
บ้านนายกิตติ จันทรานา ละเชื่อมต่อไป RC–BOX CULVERT ข้าม  
ล าห้วยเด่ือ (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอก าหนด) ( ตาม
พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าพ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ล าดับ 99 

      

  
    

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ม.5 - ม.13 จ านวน 750,000 บาท 
  

      

  เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 5 - หมู่ 13  พร้อมวางท่อระบายน้ า  
คสล.อัดแรง เส้นถนนสี่แยกถนนเช่ือม ม.5  กับ  ม.13  โดยวาง
ท่อ  คสล. อัดแรง  ช้ัน 3  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 170 ท่อนและวางบ่อ
พัก คสล. จ านวน 21 บ่อ ถมดิน 400 ลบ.ม.พร้อมบดอัดและ 
ลงลูกรังตกแต่งผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 127 ลบ.ม.  
( ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด ) ( ตาม  
พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต า พ.ศ. 2537 และ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552) แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 75 ล าดับ 44 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ม.11 จ านวน 79,000 บาท 

  

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
0.40 ม.ลึก 0.40 ม. ยาว 33.00 ม. จากบ้านนายอุบล หินโงม – 
คลองชลประทาน บ้านวังหน้าผา (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต 
.เสอเพลอก าหนด) ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561–2565)  
หน้า 103 ล าดับ 58             
     

      

  
    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ม.14 จ านวน 480,000 บาท 
  

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  หมู่ 14  ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม. ยาว 200.00 ม. บา้นนายสุพจน์ สุขรมย์ – บ้านนาย
ประสพ มะลิวงษ์  ( ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด)  ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ. 2552 ) 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 105  ล าดับ  73   
 

      

  
    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม. 2 จ านวน 276,000 บาท 
  

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม. ยาว 115.00 ม. จากบ้านนายสวาท  พรหมสิทธ์ิ –  
บ้านนางบัวกี  รภากุล (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอก าหนด)  
ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 )   ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565)   หน้า 94 ล าดับ  11   
          

      

  
    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.3 จ านวน 192,000 บาท 
  

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. หมู่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม.  ยาว 80.00 ม. จากห้วยค าบากเรียบถนนลาดยาง 
หนองนาค า - วังหน้าผา ไป บ้านนายภิณโญ  บุญโยรัตน์   
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบอบต.เสอเพลอก าหนด) ตาม พรบ.สภา 
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 253 7และ แก้ไขเพิ่ม 
เติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 )  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ( 2561 - 2565)  หน้า  95  ล าดับ  14      
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.8 จ านวน 316,000 บาท 

  

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว 132.00 ม.  จากศาลาประชาคม  
ม.8 – บ้านนางอ านวย เหล่าสิงห์ (ท้ังนี้ท าการก่อสร้างตาม 
แบบ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับท่ี  6 พ.ศ. 2552)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561 – 2565) หน้า  98  ล าดับ  8  
          

      

  
    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ริมถนนลาดยางสายบ้านสงเปลือย-
บ้านโคกสว่าง 

จ านวน 769,000 บาท 

  

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ริมถนนลาดยางสายบ้านสงเปลือย -               
บ้านโคกสว่าง อ าเภอหนองแสง ขนาดปากรางกว้าง 3.00 ม.ท้องราง
กว้าง 1.00  เมตร  ความลาดชัน 1:1  ระยะทาง  300 เมตร พร้อม                    
วางท่อระบายน้ า  คสล.อัดแรง  ช้ัน   3   ขนาดเส้น 
ศูนย์กลาง  0.80  เมตร  จ านวน  7.00 ท่อน  ( ท้ังนี้ก่อสร้างตาม                  
แบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  หน้า 152  ล าดับ 16 

      

  
    

โครงการติดต้ังไม้เทียมรั้วเทียม ก่อสร้างเสาธง ต่อเติมหลังคาเหล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ สงเปลือย 

จ านวน 400,000 บาท 

  

      

  เพื่อติดต้ังไม้เทียมรั้วเทียม ก่อสร้างเสาธง ต่อเติมหลังคาเหล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  ( ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต. 
เสอเพลอก าหนด) ( ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน   
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ล าดับ 16 , หน้า 148 ล าดับ 17 ,18 
  

      

  
    

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง  ชั้น 3  พร้อมบ่อพกั  ม.10 จ านวน 70,000 บาท 
  

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. อัดแรง  ช้ัน 3  หมู่ 10  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  จ านวน 15.00  ท่อน พร้อมบ่อพัก      
บ้านนางพรรณนา  ทอกบุญมา (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.        
เสอเพลอก าหนด) ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารสว่น    
ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  6 พ.ศ. 2552 
) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 101 ล าดับ 47   
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว110              
ลงวันท่ี  5  มีนาคม  2561      
 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       
  

    
โครงการต่อเติมหลังคาพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อต่อเติมหลังคาพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
บ้านโคกศรีส าราญ (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอก าหนด)
( ตามพรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต า พ.ศ. 2537  และ  
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ) แผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 148  ล าดับ 19 

      

  
    

โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางสายหนองนาค า - วังหน้าผา จ านวน 1,431,000 บาท 
  

      

  เพื่อปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางสายหนองนาค า  -                    
วังหน้าผา แยกเป็น ช่วงท่ี1 เพื่อปรับปรุงไหล่ทาง             
ถนนลาดยางสาย หนองนาค า – วังหน้าผา เสริมไหล่ ทาง
แบบ  Asphaltic  concrete หนา 0.05 เมตร ระยะทาง               
1,700 เมตร  ช่วงบ้านวังหน้าผา ม.11 – บ้านโคกศรี          
ส าราญ ม. 8  พื้นที ่Asphaltic  concrete  ไม่น้อย
กว่า  2,570  ตารางเมตร ( ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.        
เสอเพลอก าหนด ) และ ช่วงท่ี 2  เพื่อปรับปรุงไหล่ทางถนน        
ลาดยางสายหนองนาค า - วังหน้าผา  เสริมไหล่ทาง  แบบ 
Asphaltic  concrete  หนา  0.045  เมตร  ระยะทาง  
1,100 เมตร ช่วงบ้านเสอเพลอ ม.2 – บ้านโนนศรีสมพร ม.10 
พื้นที่ Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังไฟฟ้าสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบแบบโซล่าเซล ) จ านวน 2 จุด 
( ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด ) ( ตามพรบ. สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต า พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
 2565 )  หน้า 91  ล าดับ  159 

      

  
    

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 5,920 บาท 
  

      
  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว110  
ลงวันท่ี  5  มีนาคม  2561  
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แผนงานการเกษตร 
 

  
 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 891,000 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 521,000 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 521,000 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 357,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล  
รวมเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 1 อัตรา แผนงานการเกษตร    

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

ท่ีควรได้รับตามระเบียบท่ีก าหนด  จ านวน 1 อัตรา  
แผนงานการเกษตร    

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 110,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้าง

ท่ัวไป  จ านวน  1  อัตรา  แผนงานการเกษตร    
      

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินตามคุณวุฒิและสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย 

ก าหนดเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา 
แผนงานการเกษตร   

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 370,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ต้ังไว้  40,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินราง 
วัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง  
แผนงานการเกษตร    

      

  
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 
  

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

ประจ า (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) แผนงานการเกษตร  

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า ฯ ( ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และ ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ) แผนงานการเกษตร   
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
  

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือ 
นอกราชการอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู ้
บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง,และสมาชิกสภา ฯ ในการพัฒนา 
บุคลากร  แผนงานการเกษตร 

      

  
    

โครงการชุมชนท่องเท่ียว Otop นวัตวิถี จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Otop นวัตวิถีเชิง 
ท่องเท่ียวด้านการเกษตรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามโครงการชุมชนท่องเท่ียว Otop นวัตวิถี  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) แผนงานการเกษตร แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (2561 – 2565 ) หน้า 141 ล าดับ 14 

      

  
    

โครงการส่งเสริมการเกษตรท่ีดี จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเกษตรท่ีดี    
ในการฝึกอบรม จัดหาวัสดุและอื่นๆ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี 
ทางด้านการเกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสมต่อพื้นท่ีสู่เกษตรกร ฯลฯ 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)  
แผนงานการเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
2565 ) หน้า 141  ล าดับ  9 

      

  
    

โครงการส่งเสริมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รณรงค ์ จัดนิทรรศการ  
จัดงาน  จัดหา  วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามโครง 
การอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืช  หรือ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้า 
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)   
แผนงานการเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565)  
หน้า 141 ล าดับ 7 
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โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน ในการฝึกอบรม จัดหาวัสดุ 
พันธ์ไม้ ฯลฯ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า 
ใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า 
ท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557) แผนงานการเกษตร แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 ) หน้า 142  ล าดับ  4            

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น  
กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ์เก้าอี้พลาสติก  
พานพุ่ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และอื่น ๆ ฯลฯ  
แผนงานการเกษตร 
 

      

  แผนงานงบกลาง 
  

 
งบกลาง รวม 21,510,603 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 21,510,603 บาท 
  

   
งบกลาง รวม 21,510,603 บาท 

  
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 240,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ                
พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างท่ัวไปฯ จ านวน 25 อัตรา,           
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ครู ผดด.  ผู้ดูแล
เด็ก ฯลฯ จ านวน  5 อัตรา  ( พระราชบัญญัต ิประกัน  
สังคม พ.ศ. 2533 , หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.  และ                   
ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลว 22 ม.ค.2557 ,       
หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี  มท         
0809.5/ว  81  ลว  10  ก.ค.2557 )    

      

  
   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2   
ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบ
อันตราย เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญเสีย อันเน่ืองมาจากการท างานให้แก่ 
นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2561  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2 
/ว 4172  ลว.24 ธันวาคม 2561 
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เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,911,200 บาท 

  

      

  เพื่อช่วยเหลือ  ผู้สูงอายุ  ในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ   
หมู่ 1 - หมู่ 19 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน      
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 , 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 , หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี  มท  0891.3/ว 118  ลง
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 126  ข้อ 1 

      

  
   

เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 5,193,600 บาท 
  

      

  เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ  ในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ  
หมู่ 1 - หมู่ 19  ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ฉบับ ท่ี 2  
พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/
ว 118 ลง วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(2561-2565)  หน้า 126  ข้อ 2 
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เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 33,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้ติดเชื่อ HIV   
ในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ ( เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  
ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ตามระเบียบและหนังสือ 
สั่งการดังนี้ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ 
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 1198 ลง วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
ส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)  หน้า 126  ข้อ 3 
 

      

  
   

ส ารองจ่าย จ านวน 396,003 บาท 
  

      

  เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น
เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ าป่าไหลหลาก  แผ่นดิน
ถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน และ
โรคติดต่อ (ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ,
ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลว 12  มี.ค.2545 ,ท่ี มท 0808.2/
ว  3215  ลว 6  มิ.ย.2559,ท่ี มท 0808.2/ว 0684  ลว 8 ก.พ. 
2560 , ท่ี มท 0891.2/ว 76  ลว 13  ม.ค.2558,ท่ี มท 0810.4/ 
ว 526 ลว 8  มี.ค.2560 , ท่ี มท 0810.4/ว 1064 ลว 31 พ.ค.2560 ,
ท่ี มท 0810.4/ว 1173 ลว 15  ,มิ.ย.2560,ท่ี มท 0810.4/
ว 1520 ลว 2  ส.ค.2560ม ,ท่ี มท 0808.2/ว 2145  ลว  11  ต.ค.
2560 , ท่ี  มท 0810.7 / ว 6768 ลว 29 พ.ย.2560 ,ท่ี มท 0810.5/
ว 608 ลว 5  มี.ค.2561,ท่ี มท 0810.4/ว 1077 ลว 17 เม.ย.2561 ) 
และ ในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีเกี่ยวข้องตาม
อ านาจหน้าท่ีและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ 
และหนังสือสั่งการพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท  
0810.4/ว 526 ลว 8 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31  พฤษภาคม 2560 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( ต้ังรวมเบิกจ่ายทุกแผนงานท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบสั่งการ ฯ )  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

  
    

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 5,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการจราจร 
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยุด
ตรวจ  ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร  กรวย
จราจร  แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อ
จราจร ยางชะลอความเร็วรถ  เป็นต้น  
 

      

  
    

เงินทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 33,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กยากจน คนพิการ ฯลฯ เบิกจ่ายเป็น 
ค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบ ารุง หรือ 
ค่าหน่วยกิต ท่ีมีภูมิล าเนาใน อปท. และ เป็นเด็กด้อยโอกาส 
มีประชาคมรับรอง (หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1365 ลง
วันท่ี 30 เมษายน 2550)  ปีละไม่เกิน 33,000 บาท/ทุน  
 

      

  
    

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ( ออมวันละบาท) จ านวน 109,500 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวัน ละบาท)  
ยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ( โดยถือปฏิบัติคามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด มท 0891.4 / ว
2502  ลว  20  สิงหาคม  2553) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565)   หน้า 126  ข้อ 4 
 

      

  
    

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 
(สปสช.) 

จ านวน 270,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่  
ต าบลเสอเพลอ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.3/ว1110 ลงวันท่ี  3 เมษายน 2550)  
( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการงานและบริหารจัดการระบบหลัก 
ประกันสุชภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 ) 
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เงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ หรือ เงินช่วยเหลืออื่น ๆ หรือ เงิน
ชดเชย เป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ถึง แก่ความตายในระหว่างรับราชการ  ตามกฎหมายหนังสั่งการของ
พนักงาน  ลูกจ้างประจ าหรือผู้มีสิทธิตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

      

  
   

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 298,700 บาท 
   

 

 


