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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
                บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จะได้เสนอร่างขอ้บัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
เสอเพลอ  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกทา่น  ไดท้ราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้
 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 37,935,053.78 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 9,070,847.05 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 16,314,151.27 บาท 

   1.1.4 รายการที่ได้กันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจา่ย  จ านวน 2 โครงการ  
       รวม  65,884.58  บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงนิไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั จ านวน 7 โครงการ รวม 14,730.00 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2563  ณ  วันที่ 7  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 57,586,955.04 บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จ านวน 79,102.90 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 307,675.50 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 236,490.01 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 207,240.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทนุ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,695,843.63 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 36,060,603.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  75,557.00  บาท 

  (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  48,100,344.48  บาท   ประกอบด้วย 

   งบกลาง จ านวน 18,293,370.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 15,212,154.00 บาท 
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   งบด าเนนิงาน จ านวน 6,518,000.48 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 5,380,700.00 บาท 

   งบรายจา่ยอื่น จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,696,120.00 บาท 

  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนนุที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 75,557.00 บาท 

  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 9,210,221.00 บาท 

  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี 

        

          รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 368,229.90 320,000.00 149,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
365,512.00 429,000.00 378,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 274,529.86 260,000.00 270,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 491,155.00 200,000.00 400,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,499,426.76 1,209,000.00 1,197,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 28,784,827.48 28,661,000.00 28,803,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
28,784,827.48 28,661,000.00 28,803,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 39,029,990.00 36,000,000.00 37,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
39,029,990.00 36,000,000.00 37,000,000.00 

รวม 69,314,244.24 65,870,000.00 67,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 21,154,942.00 21,510,603.00 22,510,086.00 

  งบบุคลากร 17,675,762.00 19,870,314.00 20,760,600.00 

  งบด าเนินงาน 8,392,973.85 13,032,763.00 13,527,750.00 

  งบลงทุน 6,810,654.00 7,791,320.00 6,843,564.00 

  งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,420,000.00 3,645,000.00 3,338,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 57,464,331.85 65,870,000.00 67,000,000.00 

รวม 57,464,331.85 65,870,000.00 67,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
  

ประกอบร่างข้อบัญญัต ิ งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

      
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,796,000 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,216,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา 10,649,750 
แผนงานสาธารณสุข 3,575,800 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1,300,500 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,098,300 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 675,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,161,464 
แผนงานการเกษตร 1,017,100 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
แผนงานงบกลาง 22,510,086 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 67,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7- 



    
 

   

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

         องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

         อ.กุมภวาป ี จ.อุดรธาน ี

                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
  

งบ 
  

      

        

  งบบุคลากร 9,870,400 2,070,000 11,940,400 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,324,900 0 4,324,900 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,545,500 2,070,000 7,615,500 

  งบด าเนินงาน 3,647,500 1,950,000 5,597,500 

      ค่าตอบแทน 1,370,000 600,000 1,970,000 

      ค่าใช้สอย 1,515,000 400,000 1,915,000 

      ค่าวัสด ุ 760,000 280,000 1,040,000 

      ค่าสาธารณูปโภค 2,500 670,000 672,500 

  งบลงทุน 158,100 80,000 238,100 

      ค่าครุภณัฑ ์ 158,100 80,000 238,100 

  งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 

      รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 

                               รวม 13,696,000 4,100,000 17,796,000 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

รวม 
    

งบ 
  

        

          

    งบบุคลากร 1,140,000 1,140,000 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,140,000 1,140,000 

    งบด าเนินงาน 1,024,000 1,024,000 

        ค่าตอบแทน 135,000 135,000 

        ค่าใช้สอย 849,000 849,000 

        ค่าวัสด ุ 40,000 40,000 

    งบลงทุน 27,000 27,000 

        ค่าครุภณัฑ ์ 27,000 27,000 

    งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 

        เงินอุดหนุน 25,000 25,000 

                                  รวม 2,216,000 2,216,000 
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แผนงานการศึกษา 

             งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศกึษา 
รวม 

  
งบ 

  

      

        

  งบบุคลากร 1,140,000 3,219,000 4,359,000 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,140,000 3,219,000 4,359,000 

  งบด าเนินงาน 2,978,500 600,250 3,578,750 

      ค่าตอบแทน 357,000 35,000 392,000 

      ค่าใช้สอย 1,092,500 565,250 1,657,750 

      ค่าวัสด ุ 1,529,000 0 1,529,000 

  งบลงทุน 154,000 0 154,000 

      ค่าครุภณัฑ ์ 154,000 0 154,000 

  งบเงินอุดหนุน 2,558,000 0 2,558,000 

      เงินอุดหนุน 2,558,000 0 2,558,000 

                                รวม 6,830,500 3,819,250 10,649,750 
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แผนงานสาธารณสุข 

             งาน 

งานบริการสาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 
    

งบ 
  

        

          

    งบด าเนินงาน 795,800 795,800 

        ค่าตอบแทน 120,000 120,000 

        ค่าใช้สอย 421,800 421,800 

        ค่าวัสด ุ 254,000 254,000 

    งบลงทุน 2,400,000 2,400,000 

        ค่าครุภณัฑ ์ 2,400,000 2,400,000 

    งบเงินอุดหนุน 380,000 380,000 

        เงินอุดหนุน 380,000 380,000 

                                  รวม 3,575,800 3,575,800 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์

             งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
    

งบ 
  

        

          

    งบบุคลากร 932,000 932,000 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 932,000 932,000 

    งบด าเนินงาน 338,000 338,000 

        ค่าตอบแทน 118,000 118,000 

        ค่าใช้สอย 200,000 200,000 

        ค่าวัสด ุ 20,000 20,000 

    งบลงทุน 30,500 30,500 

        ค่าครุภณัฑ ์ 30,500 30,500 

                                  รวม 1,300,500 1,300,500 
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เคหะและชมุชน 

             งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชมุชน 

รวม 
    

งบ 
  

        

          

    งบบุคลากร 1,849,100 1,849,100 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,849,100 1,849,100 

    งบด าเนินงาน 1,241,700 1,241,700 

        ค่าตอบแทน 411,700 411,700 

        ค่าใช้สอย 300,000 300,000 

        ค่าวัสด ุ 530,000 530,000 

    งบลงทุน 7,500 7,500 

        ค่าครุภณัฑ ์ 7,500 7,500 

                                  รวม 3,098,300 3,098,300 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

             งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
  

งบ 
  

      

        

  งบด าเนินงาน 250,000 50,000 300,000 

      ค่าใช้สอย 150,000 50,000 200,000 

      ค่าวัสด ุ 100,000 0 100,000 

  งบเงินอุดหนุน 20,000 355,000 375,000 

      เงินอุดหนุน 20,000 355,000 375,000 

                                รวม 270,000 405,000 675,000 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                งาน 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 
    

งบ 
  

        

          
    งบด าเนินงาน 200,000 200,000 

        ค่าใช้สอย 200,000 200,000 

    งบลงทุน 3,961,464 3,961,464 

        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,961,464 3,961,464 

                                  รวม 4,161,464 4,161,464 
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แผนงานการเกษตร 

             งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 
    

งบ 
  

        

          

    งบบุคลากร 540,100 540,100 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 540,100 540,100 

    งบด าเนินงาน 452,000 452,000 

        ค่าตอบแทน 122,000 122,000 

        ค่าใช้สอย 290,000 290,000 

        ค่าวัสด ุ 40,000 40,000 

    งบลงทุน 25,000 25,000 

        ค่าครุภณัฑ ์ 25,000 25,000 

                                  รวม 1,017,100 1,017,100 

    แผนงานงบกลาง 
                งาน 

งบกลาง รวม 
    

งบ 
  

        

          

    งบกลาง 22,510,086 22,510,086 

        งบกลาง 22,510,086 22,510,086 

                                  รวม 22,510,086 22,510,086 

    

-15- 



 

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ. กุมภวาปี  จ. อุดรธานี 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความ 

ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้              

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอกุมภวาปี 

 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 67,000,000 บาท 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 

ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  67,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้  

 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
          แผนงานบริหารงานทั่วไป    17,796,000 
          แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,216,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
          แผนงานการศึกษา 10,649,750 
          แผนงานสาธารณสุข 3,575,800 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,300,500 
          แผนงานเคหะและชุมชน 3,098,300 
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 675,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,161,464 
          แผนงานการเกษตร 1,017,100 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
          แผนงานงบกลาง 22,510,086 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 67,000,000 
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  0  บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 
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ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าลเสอเพลอปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ 

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าลเสอเพลอมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

 

   ประกาศ ณ วันที่...............18 ก.ย. 2563.................. 

 

 

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

            ( นายสมัย  นครไพร ) 

         ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

     อนุมัต ิ

 

(ลงนาม).....นายสุชาติ  ทอนมณี......... 

             ( นายสุชาติ  ทอนมณี ) 

        ต าแหน่ง  นายอ าเภอกุมภวาปี 
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   รายงานประมาณการรายรับ 
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
     อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธาน ี
         

                   รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 70,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 107,616.00 144,923.83 161,353.08 120,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 124,314.06 119,778.56 127,137.82 120,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 66,618.00 87,009.00 79,739.00 80,000.00 -1.25 % 79,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 298,548.06 351,711.39 368,229.90 320,000.00     149,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 232.00 300.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,170.00 1,230.00 1,270.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 380,170.00 352,560.00 316,290.00 350,000.00 -11.43 % 310,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 500.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,600.00 4,700.00 4,000.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 54,615.00 50,098.00 22,207.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

16,600.00 17,175.00 18,075.00 16,000.00 12.50 % 18,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 202.00 1,749.00 830.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2,640.00 1,520.00 2,540.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 457,997.00 430,884.00 365,512.00 429,000.00     378,000.00 

-18- 



หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 263,370.42 256,535.23 274,529.86 260,000.00 3.85 % 270,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 263,370.42 256,535.23 274,529.86 260,000.00     270,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 146,000.00 33,500.00 306,000.00 50,000.00 500.00 % 300,000.00 
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 157,180.00 117,246.00 185,155.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 303,180.00 150,818.00 491,155.00 200,000.00     400,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 417,485.89 662,294.15 678,860.57 650,000.00 3.08 % 670,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,593,127.00 10,868,741.56 11,344,421.55 10,018,000.00 13.50 % 11,370,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,760,504.15 5,059,567.03 4,689,838.08 6,000,000.00 -21.67 % 4,700,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 173,911.21 169,164.06 145,053.38 170,000.00 -11.76 % 150,000.00 
     ภาษีสุรา 2,505,946.02 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 6,039,035.04 9,592,990.65 10,388,106.18 10,000,000.00 3.80 % 10,380,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 91,228.15 73,588.73 79,895.27 70,000.00 14.29 % 80,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 327,626.16 221,800.16 352,668.85 250,000.00 40.00 % 350,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

2,182,376.00 1,585,949.00 1,102,705.00 1,500,000.00 -26.67 % 1,100,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,463.80 3,045.80 3,278.60 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,093,703.42 28,237,141.14 28,784,827.48 28,661,000.00     28,803,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

34,844,155.00 36,445,231.00 39,029,990.00 36,000,000.00 2.78 % 37,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,844,155.00 36,445,231.00 39,029,990.00 36,000,000.00     37,000,000.00 
รวมทุกหมวด 62,260,953.90 65,872,320.76 69,314,244.24 65,870,000.00     67,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  67,000,000   บาท   แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 149,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 70,000 บาท 

    ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างก าหนด   

  
ภาษีป้าย จ านวน 79,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 378,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 310,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 4,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 40,000 บาท 

    ประมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 18,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 270,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 270,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 400,000 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 300,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,803,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 670,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 11,370,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 4,700,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 150,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 10,380,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 80,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 350,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 1,100,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบ 2562   
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 37,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย 
โอนเลือกท า 

จ านวน 37,000,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงยอดวงเงินรวมที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอ กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธาน ี

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  67,000,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  
แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 13,696,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,870,400 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   
รวมเงินปรับปรุงเงนิเดือน อื่นๆ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก จ านวน 46,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก  

จ านวน 1 อัตรา รองนายก  จ านวน 2 อัตรา จ านวน  12  เดือน  
รวมเงินปรับปรุงเงนิประจ 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  
      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,610,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับประธานสภาฯ จ านวน 1 อัตรา 
รองประธานสภาฯ จ านวน 1 อัตรา สมาชิกสภาฯ จ านวน 36 อัตรา 
และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  จ านวน  1 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,545,500 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,330,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานส่วนต าบล  รวมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน 8 อัตรา จ านวน 12 เดือน แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตามคุณวุฒิและสิทธโิดย  

ชอบตามกฎหมายก าหนด จ านวน 2 อัตรา แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลที่ควรได้รบั 

ตามระเบียบกฎหมายก าหนด  จ านวน 3 อัตรา แผนงานบริหาร 
งานทัว่ไป  

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 300,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ า  รวมเงินปรับปรุงค่าจา้ง ฯ

จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 12 เดือน แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 5,500 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า ตามคุณวุฒิและสทิธิโดย

ชอบตามกฎหมายก าหนด จ านวน 1 อัตรา แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,500,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป

ฯ รวม 10 อัตรา จ านวน 12 เดือน แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 110,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตามคุณวฒุิและสิทธิ 

โดยชอบตามกฎหมายก าหนด จ านวน 8 อัตรา จ านวน 12 เดือน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,647,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 1,370,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 1,130,000 บาท 

      

  -เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ตั้งไว ้ 630,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ ฯ พ.ศ.2557 และหนังสือสัง่การที่เก่ียวข้องฯ) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป    
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง   
ตั้งไว้  500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน 
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที ่
ในการเลือกตั้ง,ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ระเบียบ
คณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ) , ( หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1705 ลว 20 มีนาคม 2563  ) แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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ค่าเช่าบา้น จ านวน 140,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  

( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเชา่บ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูบ้ริหาร/พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ าฯ ( ตามระเบยีบ มท.ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่ม  
เติม) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,515,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 170,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ,ค่าเช่าทรัพยส์ิน, ค่าก าจัดสิ่งปฏกิูล 
,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา , ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ, เข้าปกหนังสือ  และ
ข้อบัญญัติ, ค่าธรรมเนียม , ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ,ค่ารังวัด 
ที่สาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆหรือค่าแรงงานพร้อมเครื่องจักร
และวัสดุอุปกรณ ์ ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562) , ( ตามหนงัสือ มท 0808.2/ว 1536 ลว  
19 มี.ค.61)  (ตั้งรวมเบิกจ่ายทกุกองงาน) 

      

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 65,000 บาท 

      

  - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว ้ 30,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณี
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม หรือ ตรวจราชการ การแถลง
ข่าว ของ อบต. การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้ อบต. ( ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  ) , (หนังสือ มท 0808.2/
ว 0766  ลว 5 ก.พ.2563 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
- ค่ารับรองในการประชุม ตั้งไว ้35,000 บาท เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม , การประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุม
อื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  ( กรณีงบประมาณไม่เพียงพอทั้ง 2 รายการให้สามารถ
ใช้งบประมาณมาถัวเฉลี่ยกันได)้    
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชการ
อาณาจักรค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเช่า 
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิของผู้บริหาร, พนักงาน,ลูกจ้าง
, และสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนาบุคลากร ( ตามระเบียบมท.วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ,ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมของ อปท.
พ.ศ.2557 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นกรณีครบวาระหรือแทนต าแหน่งที่วา่งและที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ค่าใช้จา่ย  เช่น  วัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
ค่าจ้างพิมพ์รายชื่อ  ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ขั้นตอนการเตรียมงาน
งาน ฯลฯ (ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  หน้า 145  ล าดับ  3             

      

    
โครงการกีฬาปรองดองสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายตามรายการโครงการกีฬาปรองดองสร้างความสมานฉันท์      
ในชุมชน เพื่อสร้างความสมานฉนัท์ความปรองดองสามัคคี               
ในชุมชน  / ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เสอเพลอ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสด ุค่าสื่อสิ่งพิมพป์ระชาสัมพนัธ์  / รายจ่ายอื่น ๆ           
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน      
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  หน้า 146  ล าดบั  6 

      

    
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาและอาสาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษ์โลก ประจ าป ีพ.ศ.2564 เพื่อการด าเนินการขับเคลื่อน 
ของจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิน่รักษ์โลก( อถล.) และ กลุ่มต่างๆ  
รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ  ตลอดจนสง่เสริม 
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ สร้างจิตส านึก ในการมีจิต 
สาธารณ ของประชาชนในต าบลในการพัฒนาท้องถิน่ร่วมกัน 
ในรูปแบบประชารัฐ เป็นต้น เป็นค่าใช้จา่ย เช่น ค่าปา้ยโครงการ ,  
ค่าน้ าดื่มและน้ าแข็งในการจัดกจิกรรม,ค่าวัสดุที่จ าเปน็ในการ 
จัดกิจกรรม อาทิเช่น ไม้กวาด, มีด ,จอบ เป็นต้น (หนังสือสั่งการ
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กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5547 ลว.28 กันยายน 2561 
เร่ืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( คร้ังที่
2/2563 ) หน้า 9  ล าดับ 1         

    
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษตัริย์      
ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย  เป็นค่าใชจ้่าย เช่น  ค่าปา้ย      
สื่อสิ่งพิมพ ์สื่อประชาสัมพันธ ์ค่ารับรอง  ฯลฯ ( ตามระเบียบ มท.       
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559)  แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 –
 2565 ) หน้า 146 ล าดบั 5    

      

    
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการประชุมประชาคม  
ในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น,การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น , จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อน าข้อมูลมา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น , การคัดเลือกผู้แทนประชาคม (คณะกรรมการ
ด้านงานแผนฯ) และ การจัดประชาคมต าบล ฯลฯ ( ระเบียบ มท.ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่  อปท. พ.ศ.2542  ม.16 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 )  งานบริหารงานทั่วไป  
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )  หน้า 145 ล าดบั 2 
 

      

    
โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทยไม่เอาการโกง จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายตามรายการโครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทยไม่เอา 
การโกง เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีตอ่การปฏิบัติงาน /ต้านการทจุริต  
คณะผู้บริหาร / สมาชิก อบต./พนักงาน/ประชาชน / นักเรียน   
ในเขตพื้นที ่อบต.เสอเพลอ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายรณรงค ์  ค่ารับรอง   ค่าวัสด ุ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ 
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) แผนงานบริหาร 
งานทัว่ไป ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  ( 2561 –
2565 )  หน้า  147  ล าดบั  11    
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โครงการอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการและพัฒนาเจา้หน้าที่ท้องถ่ิน 

จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดงูาน    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาเจ้าหน้าทีท่อ้งถ่ิน ,
สมาชิกสภา และ ผู้สังเกตการณ ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ (ตามระเบยีบ   
มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2557 ) แผนงานบรหิาร    
งานทัว่ไป ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 –
 2565 ) หน้า 145  ล าดบั 1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 425,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สิน  ( รายจ่ายเพือ่
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ) ค่าบ ารุง   
รักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ( ที่ไม่ใช่การซ่อมโครงสร้างขนาด
ใหญ่ ) เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์ส่วนกลางฯลฯ ,  
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิง่ก่อสร้าง เช่น อาคาร
ส านักงาน ถนน และอื่นๆ  ( หนังสือ มท. 0808.2/ว 1134  ลว     
9 มิ.ย.2558 )  ( ตั้งรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน )  
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ แบบพิมพ ์  
เก้าอี้พาสติก  พานพุ่ม  ธงชาต ิ ธง
สัญลักษณ ์  อื่นๆ ฯลฯ  (หนังสอื มท 0808.2/ว 1248 
ลว  27 มิ.ย.59 ) แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ่
ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลา ตลับลูกปืน น้ ามนัเบรก หัวเทียน 
ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต ์ หม้อน้ ารถยนต์  
เบาะรถยนต์ฟลิ์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย กรวย
จราจร ฯลฯ  ( หนังสือ มท. 0808.2 / ว 1248  ลว  27  
มิ.ย.59 ) แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เช่น น้ ามนั
ดีเซล น้ ามนัก๊าดน้ ามันเบนซนิ น้ ามันเตาถ่าน แก๊สหุงต้ม  
น้ ามันจารป ี น้ ามนัเครื่อง ฯลฯ  ( หนังสือ มท0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เช่น กระดาษ         
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและส ีฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์ แถบบันทึกเสียง          
หรือภาพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการลา้งอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม (หนังสือ มท 808.2 /ว1248 ลว 27 มิ.ย.
59 )  (ตั้งรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,500 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพื่อจ่าย  เป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัต ิ ค่าซื้อดวงตรา 
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตูไ้ปรษณยี ์ฯลฯ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป    
 

      

  
งบลงทุน รวม 158,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 158,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ ส าหรับ
ผู้บริหาร  จ านวน 2 ตัว ๆ  ละ 5,500  บาท แบบหนัง , สามารถ     
ปรับระดับขึน้ - ลงได ้,  มีระบบล๊อค , ขาเหล็ก ( โดยจัดซื้อตาม 
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) (ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลง วันที ่9 มิ.ย.2558 ) แผนงานบริหารงานทั่วไป   

      

    
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 28,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติด
ผนัง จ านวน 1 เครื่อง  ขนาดไมต่่ ากว่า 24,000 บีทีย ู(ราคาที่
ก าหนด เป็นราคารวมค่าติดตัง้ )  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร ์5  ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น 
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลา
ท างานของคอมเพรสเซอร์  ฯลฯ  โดยก าหนดคุณลักษณะ
เพิ่มเติม  อื่นๆ  ( ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 ) ( ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808. 
2 /ว 1134ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 ) แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

      

-28- 



    
ตู้เหล็ก จ านวน 16,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบ 2 บาน (ทึบ)  จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500  บาทมีมือจับชนิดบิด 
 มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (มอก.) โดยก าหนดคุณลักษณะ( ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2562 )(ตามหนังสือ มท ที่ 
 มท 0808.2 /ว1134ลงวันที ่9 มิ.ย.2558) แผนงานบริหารงานทั่วไป     

      

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

    
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 14,100 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ SVGA  
จ านวน 1  เครื่อง  ขนาด  3,000  ANSI Lumens  เป็นเครื่องฉาย 
ภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดิโอ ,ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP , ระดับ SVGA เปน็ระดับ
ความละเอียดของภาพที่ TRUE  ,  ขนาดที่ก าหนดเปน็ค่าความส่อง
สว่าง ขั้นต่ า โดยก าหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม อื่นๆ (ตามราคามาตร 
ฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 )  ( ตาม
หนังสือ มท ที่ มท 0808.2 /ว 1134ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 )  
แผนงานบริหารงานทั่วไป                 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 66,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับงาน  ประมวลผล  
แบบที ่1 จ านวน 3  เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท (จอขนาดไม ่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
 6 แกนหลัก (6 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  และ มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได ้ 
ในกรณทีี่ต้อง ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน 1  
หน่วย โดยก าหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม อื่นๆ ( ตามคุณลักษณะ 
พื้นฐานตามเกณฑ ์ ราคากลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม พฤษภาคม 2563 ) ( ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808. 
2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

      

    
เครื่องส ารองไฟ จ านวน 12,500 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  
มีก าลังไฟฟ้า ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts ) สามารถ 
ส ารองไฟฟา้ไดไ้ม่น้อยกว่า 15  นาท ี โดยคุณลักษณะพื้นฐาน
เพิ่มเติม อื่นๆ เป็นไป  (ตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจทิัล
เพื่อ  เศรษฐกิจและสังคม  พฤษภาคม 2563  )  (ตาม
หนังสือ มท ที่ มท  0808.2/ว  1134  ลงวันที ่9 มิ.ย.2558) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       

    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงการของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลาง) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ /รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ( ซึ่งไม่รวมถึงค่าซอ่ม 
บ ารุงตามปกต ิหรือ ค่าซ่อมแซมกลาง )  เช่น โครงสร้างหลักของ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนพฒันาท้องถิ่น  
( 2561 –2565 ) เพิ่มเติม ฉ.2 (คร้ังที่ 2 /2563)  หน้า 9 ล าดับ 1 
 

      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ต่อ  
อบต.เสอเพลอ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจ้างเหมาส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อ อบต.เสอเพลอ ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิ 
ภาพและตอบสนองในการแก้ไขปัญหาของประชาชน  ได้อย่าง
ยั่งยืน ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
        

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 4,100,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,070,000 บาท 

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

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,500,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานส่วนต าบล รวมเงิน 

ปรับปรุงเงนิเดือน  จ านวน 5 อัตรา แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานตามคุณวฒุิและ 

สิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด  แผนงานบริหารงานทั่วไป    
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลที่ควร 

ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป   
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 430,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้าง จ านวน 3 อัตรา ที่ควร 

ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามคุณวฒุิและ           

สิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป         
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งบด าเนินงาน รวม 1,950,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 500,000 บาท 

      

  -เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้   250,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างและลูกจา้ง แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ( กรณีงบประมาณไม่เพียงพอทั้ง  2 รายการ ให้
สามารถใช้งบประมาณมาถัวเฉลี่ยกันได้ )    
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ตั้งไว ้  250,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผูป้ฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่  อปท.   เช่น  พนักงาน  , ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ด าเนินการจัดหาพัสด ุและควบคุมงานก่อสร้าง ,
ค่าตอบแทนเงนิรางวลัปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก หรือค่าตอบ  
แทนบุคคลทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเพือ่ปฏิบัติราชการของ อบต.ตาม 
ระเบียบกฎหมายก าหนด  ( กรณีงบประมาณไม่เพียงพอทั้ง  2  
รายการให้สามารถใช้งบประมาณมาถัวเฉลี่ยกันได้  )      
 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 
(ตามระเบียบ  มท. ว่าด้วยค่าเชา่บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม )  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูบ้ริหาร พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า ฯ ( ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา เครื่องถ่ายเอกสาร ในการบริหาร          
จัดการเอกสาร ในส านักงาน/บริการประชาชน ฯลฯ  ( ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว 3523 ลงวันที ่20 มิ.ย. 2559 ) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ,ค่าเช่าทรัพยส์ิน,ค่าก าจัดสิ่งปฏกิูล, 
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา,ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ, เข้าปกหนังสือ และ
ข้อบัญญัติ, ค่าธรรมเนียม , ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก , ค่ารังวัด 
ที่สาธารณประโยชน์ หรือค่าแรงงานพร้อมเครื่องจักร และ วัสดุ
อุปกรณ ์หรือ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562) , ( ตามหนงัสือ มท 0808.2/ว1536  ลว 19 
มี.ค.61)  ( ตั้งรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน )    

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชการ
อาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ        
ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางดว่น
พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบนิ ของผู้บริหาร , พนักงาน , ลูก   
จ้าง,และสมาชิกสภาฯ ในการพฒันาบุคลากร แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      

    
โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการด าเนินการเก่ียวกับการส ารวจ 
เพื่อจัดท าแผนที่ภาษ ีหรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน ประจ าป ี( พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ.2562  
, ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 )  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.2561-2565 )  หน้า 146 ล าดับ 7 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น  แปรง ไม้
กวาด เข่ง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปโูต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจาน รองกระจกเงา น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ  (ตั้งรวมเบิกจ่ายทกุกองงาน) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึก
ข้อมูล (Compact Disc,Digital Video Disc) , เทปบนัทึก
ข้อมูล ,  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ , 
แผ่นกรองแสง,กระดาษต่อเนื่อง , สายเคเบิล , แผงแปน้
อักขระ หรือ  แป้นพิมพ ์(Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป 
 คัตชีทฟิดเดอร์ เมาส ์พรินเตอร์สวิสซิ่งบ๊อกช์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องอ่านและบนัทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่าน 
ข้อมูลแบบซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ฯลฯ 
( ตั้งรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน ) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 670,000 บาท 

   
ค่าไฟฟา้ จ านวน 480,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ,  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ไฟซุ้มเฉลมิพระเกียรติฯ หรือค่าไฟฟ้าสาธารณะ 
ในส่วนที่เกินสิทธ ิฯลฯ ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ) ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส านักงานองค์การบริหารสว่นต าบล
เสอ เพลอ ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

      

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์, ค่าธนาณัต ิ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร, 
ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า 
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   
โทรภาพ , โทรสาร ,ค่าเทเล็กซ์  ,ค่าวิทยุติดตามตัวค่าวิทยุสื่อสาร , 
ค่าสื่อสารผา่นดาวเทียมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ และ ค่าใชจ้่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆในลักษณะ
เดียวกัน ฯลฯ ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 )  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอื้ท างาน แบบล้อหมุน จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอื้ท างานแบบขาเหล็ก  มีล้อ
หมุน  จ านวน 1  ตัว  ( โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
โดยประหยัด ) ( ตามหนังสือ  มท ที่ มท 0808.2 /ว 
1134  ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 )  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป                                                         

      

    
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) จ านวน 46,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ( แบบ
แขวน ) จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท ขนาดที่ก าหนด 
เป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 13000 บีทียู (ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม 
ค่าติดตั้ง ) ฯลฯ  โดยก าหนดคณุลักษณะ เพิ่มเติม อื่นๆ ( ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2562 )  ( ตาม
หนังสือ มท  ที่ มท 0808.2 /ว 1134ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 )  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

      

    
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก  แบบ  2  บาน จ านวน 16,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก  แบบ 2 บาน (ทึบ)  จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท                 
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยก าหนดคุณลักษณะ ( ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ์ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2562 )  ( ตาม
หนังสือ มท ที่ มท 0808.2 /ว 1134ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 ) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป   

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องพิมพ์ MuLtifunction  เลเซอร์ หรือ LED ส ี จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ MuLtifunction  เลเซอร์ หรือ LED   
จ านวน 1  เครื่อง เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer ,  
Copier และ Scanner  ภายในเครื่องตัวเดียวกัน , มีความระเอียด 
ในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 600x600 dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ขาว  
ด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาท ี ( ppm ) ,     
มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้า    
ต่อนาท ี(ppm) , มีหน่วยความจ า ( Memory )  ขนาดไมน่้อย
กว่า 256 MB ฯลฯ  โดยคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ ( ตามคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  พฤษภาคม 2563 ) ( ตามหนังสือ มท ที่  มท  0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน รวม 2,216,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,140,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,140,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 420,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานส่วนต าบล รวมเงิน 

ปรับปรุงเงนิเดือน  จ านวน 1  อัตรา จ านวน  12  เดือน  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตามคุณวฒุิและสิทธ ิ

โดยชอบตามกฎหมายก าหนด ฯ จ านวน 1 อัตรา 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 610,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจา้ง  จ านวน  5  อัตรา 

จ านวน  12  เดือน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตามคุณวฒุ ิ

และสิทธโิดยชอบตามกฎหมายก าหนด  จ านวน  5  อัตรา   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,024,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 85,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินราง 
วัลประจ าปี ) ให้แก่พนักงานสว่นต าบล พนักงานจ้างและลูกจา้ง  
( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ 
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที ่
เก่ียวข้องฯ )  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  
(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเชา่บ้านของข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูบ้ริหาร พนักงานส่วน 
ต าบลและลูกจา้งประจ าฯ (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม )  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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ค่าใช้สอย รวม 849,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในหรือนอกราชการอาณาจักร
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า  ที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนยีมในการใช้
สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน,    ลูกจ้าง, และสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนา
บุคลากร ( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ , ระเบียบ มท. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2557 ) แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

      

    
ค่าเติมน้ ายาสารเคมีดับเพลิง จ านวน 35,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าเติมน้ ายาสารเคมีดับเพลงิ เพื่อใช้ในการปฏิบัต ิ

งาน ขององค์กรบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ แผนงานรักษาความสงบภายใน   
      

    
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ อบต.เสอเพลอ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที ่อบต.เสอเพลอ  ในการชว่ยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล 
เสอเพลอ (ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั ) แผนงานรักษาความสงบภายใน ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ฉ.2 (คร้ังที่2/2563) หน้า 7 ข้อ 1 

      

    
โครงการชุมชนสะอาด  บ้านเมอืงน่าอยู ่ ภูมิทัศน์น่ามอง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายตามโครงการชุมชนสะอาด บ้านเมืองนา่อยู่ ภูมิทัศน์นา่
มอง ฯ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าวัสด ุอุปกรณ์
ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จ าเป็น (พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์ 
การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่6)  
พ.ศ.2552 ม.67 (2) ) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559)  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 142 ข้อ 3 

      

    
โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาล 
ปีใหม่-สงกรานต ์

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน 
และให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์  และงาน
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกนั  เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่งๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ  ( ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงานฯ
พ.ศ. 2559) (ตามหนังสือที ่มท 0810.5/ ว587 ลง วันที่ 1 มีนาคม 
2556 ) แผนงานรักษาความสงบภายใน  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 139  ข้อ  6 
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โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
ส าหรับส่งเสริม/สนบัสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในระบบสมัครใจ หรือสนับสนนุการด าเนนิการตามแผนงาน
บ าบดัรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจ ฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย เช่น  
ค่ารับรอง ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) แผนงานรกัษาความสงบภายใน  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 ) หน้า 138  ข้อ 1 
 

      

    
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนหนว่ยกู้ชีพ - กู้ภัย จ านวน 324,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมสนบัสนุนหน่วยกูช้พี-
กู้ภัย ( หน่วยบริการการแพทย์ฉกุเฉิน) ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล ( ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 / ว 2826 ลง
วันที ่17  ก.ย.2553 )  แผนงานรักษาความสงบภายใน ตาม   
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 139 ข้อ 8 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง,ลูกบอล

ดับเพลิง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานป้องกัน ฯ (หนังสือ มท 0808.2/ ว  
1248 ลว 27 มิ.ย.59 )  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      

  
งบลงทุน รวม 27,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

    
ชุดดับเพลงิ จ านวน 27,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง
จ านวน  3 ชุด ๆ ละ 9,000  บาท ประกอบด้วย                            
ชุดดับเพลงิ เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  
ผจญเพลิง งานป้องกันไฟป่า  ไฟไหม้  และอื่นๆที่เก่ียวข้อง ( จัดซื้อ  
ตามราคาท้องตลาด ) (ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิ.ย.2558)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วม 
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ระดับอ าเภอ 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล    
ปะโค ตามโครงการอุดหนุนศนูย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วย  
เหลือประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ อ าเภอกุมภวาปี เพื่อให้การ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อนในด้านต่างๆ (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ตาม 
อ านาจตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2559 )  แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ล าดบั 10 

 

      

แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,830,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,140,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,140,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 879,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานส่วนต าบล รวมเงินปรับปรงุ

เงินเดือน จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน  แผนงานการศึกษา 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงิน พสร. เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเงินเพิ่มตามระยะเวลา   
ท างานเงินเพิ่มตา่งๆ ตามอัตราค่าครองชีพที่ระเบียบหรือกฎหมาย
ก าหนดของพนักงาน ฯ  แผนงานการศึกษา 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ที่ควร 

ได้รับตามระเบียบกฎหมายก าหนด แผนงานการศึกษา 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 198,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจา้ง
ทั่วไป ฯ รวม 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน แผนงานการศึกษา 
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งบด าเนินงาน รวม 2,978,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 357,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 347,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ( เงนิรางวัล
ประจ าปี )  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งและลูกจ้าง  ( ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ฯ พ.ศ. 2557 และ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องฯ )  แผนงานการศึกษา 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูบ้ริหาร/พนักงานส่วน
ต าบล และลูกจา้งประจ าฯ ( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดกิาร
เก่ียวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่ แก้ไขเพิ่มเติม )  แผนงานการศึกษา 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,092,500 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  วันส าคัญของชาต ิ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี วันส าคัญของชาต ิวันส าคัญ
ทางศาสนา วันพ่อแห่งชาต ิวันแม่แห่งชาติ และ  วนัส าคัญของ
ชาต ิอื่นๆ  เช่น  พวงมาลา  พานพุ่ม  ธงชาต ิ ธงตราสัญลักษณ ์      
ค่าป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น  แผนงานการศึกษา 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ในหรือนอกราชการ
อาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางดว่น
พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบนิ ของผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง
, และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพัฒนาบุคลากร ( ตาม
ระเบียบ  มท.ว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่
ท้อง  ถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2557)  แผนงานการศึกษา 
 

      

    
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน 
ฤดูร้อน 

จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาสังคมฯ แผนงาน
การศึกษา แผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 131ล าดบั 6 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพการพฒันาการส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์คา่รางวลั ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ (ตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ม.67 (6) )  แผนงานการศึกษา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  หน้า 131  ล าดบั 8 

      

    
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 857,500 บาท 

      

  -ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กวัดศิริชัยเจริญ ตั้งไว ้  
151,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่อาหารกลางวนัให้แก่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ จ านวนนกัเรียน  31 คน ๆ ละ 20 บาท /
วัน  จ านวน 245 วัน  (ตามหนงัสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลว 14 ก.ค.2563 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า  130  ล าดบั 4     
 -ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  
ตั้งไว้  93,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ จ านวนนักเรียน 19 คนๆ ละ20 
บาท /วัน จ านวน 245 วัน (ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ 
ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า  130  ล าดบั 4  
 -ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  
ตั้งไว ้357,700 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้แก่ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย จ านวนนักเรียน  73  คนๆ ละ 
20 บาท /วัน จ านวน  245 วัน (ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท  
0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า  130  ล าดบั 4 
 -ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ ตั้ง
ไว ้254,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้แก่ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร ์จ านวนนักเรียน  52  คนๆ ละ  
20 บาท  /วัน จ านวน 245 วัน (ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท  
0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 130  ล าดบั 4   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,529,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เครื่องใช้ ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  
แบบพิมพ ์เก้าอี้พาสติกพานพุ่ม ธงชาต ิธงสัญลักษณ์ อื่นๆ 
ฯลฯ (หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 )  
แผนงานการศึกษา 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,499,000 บาท 

      

   -ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหนา้ผา  
ตั้งไว ้ 253,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา จ านวน นักเรียน 132 คนๆ 
ละ7.37  บาท/วนั   จ านวน  260 วัน   ( ตามหนังสือ  ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 ) แผนงานการศึกษา 
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( คร้ังที่
2/2563) หน้า 7  ล าดับ 1 
 -ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านทองอินทรส์วนมอญ  
ตั้งไว ้ 212,700  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ  จ านวน  นักเรียน 
111 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วนั จ านวน  260 วัน (ตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  แผนงาน
การศึกษา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) 
เปลี่ยนแปลง ฉ.2  ( คร้ังที่2/2563) หน้า 7 ล าดบั 1 
 -ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบา้นเหล่ากล้วยโนนสมพร  
ตั้งไว ้138,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสพร  จ านวน นักเรียน  72  คน ๆ ละ  
 7.37  บาท/วัน จ านวน  260 วัน (ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว
4110 ลว 14 ก.ค.2563 ) แผนงานการศึกษา ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )  เปลี่ยนแปลง ฉ.2  ( ครั้งท่ี
2/2563) หน้า 7  ล าดบั 1 
 -ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบา้นเสอเพลอโนนสวรรค ์  
ตั้งไว ้ 63,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเสอ
เพลอโนนสวรรค ์จ านวน นักเรียน  33 คน ๆ ละ 7.37 บาท/
วัน จ านวน  260 วัน (ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( ครั้งท่ี2/2563) หน้า 7   ล าดับ 
1  
 -ค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบา้นสงเปลือยดงสามสิบ   
ตั้งไว ้ 496,300 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรยีนบ้านสง
เปลือยดงสามสิบ จ านวน นักเรียน  259 คน ๆ ละ 7.37 บาท/
วัน จ านวน  260 วัน (ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( ครั้งท่ี2/2563) หน้า 7   ล าดับ 
1  
 -ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย ตั้งไว ้
139,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดใหม่สงเปลือย จ านวนนักเรียน  73  คน ๆ ละ 7.37 บาท/
วัน จ านวน 260 วัน (ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
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4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( คร้ังที่
2/2563) หน้า 7   ล าดับ 1 
 -ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ ตั้งไว้  
59,500  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันา 
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ จ านวนนกัเรียน  31  คน ๆ ละ 7.37 บาท/
วัน จ านวน 260 วัน (ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( คร้ังที่
2/2563) หน้า 7   ล าดับ 1 
 -ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  
ตั้งไว ้ 36,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ จ านวนนักเรียน  19  คนๆ ละ 7.37 บาท/
วัน จ านวน 260 วัน (ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563)  หน้า 7  ล าดับ 1 
-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร ์ตั้งไว ้
99,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันา 
เด็กเล็กบ้านทองอินทร ์ จ านวนนักเรียน 52  คนๆ ละ 7.37 บาท/
วัน จ านวน 260 วัน (ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลว 14 ก.ค.2563 ) แผนงานการศึกษา  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( คร้ังที่
2/2563)  หน้า 7 ล าดับ 1 

  
งบลงทุน รวม 154,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 154,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลือ่น  ขนาด  5  ฟุต  จ านวน 4 ตู้ ๆ 
ละ 5,500 บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  4 แห่ง ในพื้นที่ 
ต าบลเสอเพลอ  ( โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด )   
(ตามหนังสือ  มท  ที ่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที ่9 มิ.ย.
2558 )  แผนงานการศึกษา 

      

    
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  พร้อม
เก้าอี้  จ านวน  1 ชุด  เพื่อใช้งานในกองการศึกษา ( โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด ) (ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลง
วันที ่ 9  มิ.ย.2558 )  แผนงานการศึกษา 

      

-42- 



    
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้. จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 4  ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เพื่อใช้งาน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ (4ศูนย์) ( โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) (ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่ 9  มิ.ย.2558 )  แผนงานการศึกษา  

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 88,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับงาน ประมวลผล 
แบบที ่1  จ านวน  4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท (จอขนาดไม่นอ้ย
กว่า 19 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 6 แกน
หลัก  ( 6 core )  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ 
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย โดยก าหนด
คุณลักษณะเพิ่มเติม อื่นๆ ( ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑร์าคา
กลางกระทรวง  ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พฤษภาคม 2563 ) ( ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิ.ย.2558 )  แผนงานการศึกษา 

      

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท   
มีก าลังไฟฟ้า ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA ( 480 watts ) สามารถ
ส ารองไฟฟา้ไดไ้ม่น้อยกว่า  15 นาท ี  โดยคุณลักษณะพื้นฐาน
เพิ่มเติม อื่นๆ เป็นไป ( ตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  พฤษภาคม 2563 )  ( ตาม
หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มิ.ย.2558)   
แผนงานการศึกษา 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,558,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,558,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวงัหน้าผา จ านวน 528,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญ 
วังหน้าผา เป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน จ านวน
นักเรียน  132 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน  (ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 )   
แผนงานการศึกษา  ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  ( 2561 –
 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่2/2563) หน้า 7 ล าดับ 2  
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เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จ านวน 444,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านทองอินทร์ 
สวนมอญเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จ านวน 
นักเรียน  111 คนๆ ละ 20 บาท /วัน จ านวน  200 วัน (ตามหนังสอื ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  
แผนงานการศึกษา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 –
 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( ครั้งท่ี2/2563)  หน้า 7 ล าดบั 3  

      

    
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ จ านวน 1,036,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านสงเปลือย 
ดงสามสิบเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน  จ านวน 
นักเรียน  259 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน (ตาม 
หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  
แผนงานการศึกษา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561–2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.
2 (ครั้งท่ี2/2563) หน้า 8 ล าดับ 5  

      

    
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค ์ จ านวน 132,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค ์  
เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จ านวนนักเรียน 33 คน 
ๆ ละ20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน  ( ตามหนังสือ ด่วนท่ี สุด ที ่มท 0816.2/
ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 )  แผนงานการศึกษา  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  
เปลี่ยนแปลง  ฉ.2 ( ครั้งท่ี2/2563 )  หน้า 8 ล าดับ 6 

      

    
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร จ านวน 288,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนน 
สมพร เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน  จ านวน
นักเรียน  72  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จ านวน 200 (ตามหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563 ) แผนงานการศกึษา ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561–2565 ) เปลีย่นแปลง 
ฉ.2 (ครั้งท่ี2/2563) หน้า 8 ล าดับ 4 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ จ านวน 50,000 บาท 

      

  อุดหนุนตามโครงการเสอเพลอโมเดล ในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ  
(ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล มาตรา 67 (5))(ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ) แผนงานการศึกษา แผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 134 ข้อ 25 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ จ านวน 30,000 บาท 

      

  อุดหนุนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ ฯ 
(ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล มาตรา 67 (5)) (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)  แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 134 ข้อ 26 
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อุดหนุนโรงเรียนบา้นทองอินทร์สวนมอญ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่ออุดหนุนตามโครงการค่ายเยาวชนอบรมวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
(ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล มาตรา 67 (5)) (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 )  แผนงานการศึกษา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 134 ข้อ 28 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบา้นทองอินทร์-สวนมอญ จ านวน 20,000 บาท 

      

  อุดหนุนตามโครงการ กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนาร ี(ตามพระราช     
บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67(5)) 
(ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ) แผนงานการศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 134  ข้อ  27 

 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,819,250 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,219,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,219,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,214,000 บาท 

      

  เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรบัปรุงเงินเดือน พนักงานครู 
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 7 อัตรา ( ตาม
หนังสือ ที ่มท 0809.4/  ว 2070  ลว  14  ก.ค.2563 ) 
แผนงานการศึกษา 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 126,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยาฐานะประจ าต าแหน่งพนักงานครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบก าหนด  จ านวน 3 อัตรา  
( ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว 14 ก.ค.2563 )  
แผนงานการศึกษา 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 855,000 บาท 

      
  เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทน/เงินปรับปรุงเงินเดือน  

ให้กับพนักงานจา้ง ต าแหน่งผู้ดแูลเด็ก จ านวน 5 อัตรา  
แผนงานการศึกษา 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เงินปรัปปรุงเงนิเดือนตามระเบียบ 
หรือกฎหมายก าหนดของพนักงานจา้ง ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน 1 อัตรา แผนงานการศึกษา 
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งบด าเนินงาน รวม 600,250 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผูบ้ริหาร พนักงาน 
ส่วนต าบลและลูกจา้งประจ า ฯ ( ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม )  แผนงานการศึกษา 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 565,250 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 565,250 บาท 

      

  -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย 
ตั้งไว ้ 52,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)  ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
เจริญ  จ านวน 31 คนๆ ละ 1,700 บาท ( ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563)  ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563)  หน้า 8 ล าดับ 7   
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโคกศรีส าราญ ตั้งไว ้32,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโคกศรีส าราญ จ านวน  19 คนๆ ละ 1,700 บาท  
(ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563)  
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  ( 2561–2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 
(คร้ังที่2/2563) หน้า 8 ล าดับ 7 
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่   
ตั้งไว ้ 124,100 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่จัดการเรียนการสอน 
 (รายหัว)  ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 
จ านวน  73 คนๆ ละ 1,700 บาท (ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น  ( 2561–2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563) หน้า 8  ล าดับ 7    
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นทอง
อินทร ์ ตั้งไว ้88,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่จัดการเรียนการ
สอน ( รายหัว ) ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นทอง
อินทร ์จ านวน  52 คนๆ ละ 1,700 บาท (ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563)  ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น  ( 2561–2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563)   หน้า 8 ล าดับ 7  
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-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี 
(ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดใหม่สงเปลือย   
ตั้งไว ้14,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใชจ้่ายในการจัด 
การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สง
เปลือย จ านวน 73 คน ๆ ละ 200 บาท (ตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) 
 ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยน 
แปลง  ฉ.2 (คร้ังที่2/2563) หน้า 8  ล าดบั 7   
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 
ตั้งไว ้14,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใชจ้่ายในการจัดการ 
เรียนการสอนให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 
จ านวน 73 คนๆละ 200 บาท (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563)  หน้า 8 ล าดับ 7       
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดใหม่ 
สงเปลือย ตั้งไว ้21,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ใช ้
จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย จ านวน 73 คนๆละ 300 บาท 
(ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14  
ก.ค.2563) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  
เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่2/2563) หน้า 8 ล าดบั 7   
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 
ตั้งไว ้31,390 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใชจ้่ายในการจัดการเรียน 
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย จ านวน 73 คนๆ
ละ 430 บาท (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14  
ก.ค.2563) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง  
ฉ.2 (คร้ังที่2/2563)  หน้า 8 ล าดับ 7 

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าหนังสอื
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  ตั้งไว ้ 6,200 บาท เพื่อ      
จ่ายเป็นเงนิค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ จ านวน 31 คนๆละ 200 บาท  (ตาม
หนังสือ  ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563) หน้า 8 ล าดับ 7    
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-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ ตั้งไว ้6,200  บาท เพื่อจ่าย  
เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิริชัยเจริญ จ านวน 31 คนๆละ 200 บาท (ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  เปลี่ยนแปลง ฉ.2  ( คร้ังที่
2/2563) หน้า 8  ล าดับ 7 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ   ตั้งไว ้9,300บาท เพื่อ  
จ่ายเป็นเงนิค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศิริชัยเจริญ จ านวน 31 คนๆละ 300 บาท (ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563)  หน้า 8  ล าดับ 7    
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าพัฒนาการ
ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ ตั้งไว ้13,330 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิริชัยเจริญ จ านวน 31 คนๆละ 430 บาท (ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563)   หน้า 8 ล าดับ 7    
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าหนังสอื
เรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกศรีส าราญ ตั้งไว้ 3,800 บาท เพื่อ 
จ่ายเป็นเงนิค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกสรีส าราญ จ านวน 19 คนๆละ 200 บาท (ตาม
หนังสือ   ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563)   หน้า 8 ล าดับ 7       
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกศรีส าราญ  ตั้งไว ้ 3,800บาท เพื่อ 
จ่ายเป็นเงนิค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกสรีส าราญ  จ านวน 19 คนๆละ 200 บาท (ตาม
หนังสือ  ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563)  หน้า 8 ล าดับ 7     
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-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  ตั้งไว้  5,700 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกสรีส าราญ  จ านวน 19 คนๆ ละ 300  บาท  (ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563)  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2  (คร้ังที่
2/2563)  หน้า 8 ล าดับ 7    
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าพัฒนาการ
ผู้เรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ ตั้งไว ้ 8,170 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกสรีส าราญ  จ านวน 19 คน ๆ ละ 430 บาท  ( ตาม
หนังสือ  ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( คร้ังที่
2/2563)  หน้า 8 ล าดับ 7     
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าหนังสอื
เรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นทองอินทร์ ตั้งไว ้ 10,400  บาท       
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์     
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร ์จ านวน 52 คนๆละ 200 บาท (ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุ่ด  ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่
2/2563)  หน้า 8 ล าดับ 7      
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นทองอินทร์ ตั้งไว้ 10,400 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองอินทร ์ จ านวน 52 คนๆ ละ 200 บาท  (ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563)  ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  เปลี่ยนแปลง ฉ.2  ( คร้ังที่
2/2563)  หน้า 8 ล าดับ 7    
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3-5 ป ี(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  ตั้งไว ้15,600 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงนิค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทองอินทร์ จ านวน 52 คนๆ ละ 300 บาท (ตามหนังสอื ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563) ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  เปลี่ยนแปลง ฉ.2  ( คร้ังที่
2/2563)  หน้า 8 ล าดับ 7  
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีนการสอนเด็กอาย ุ3-5 ปี (ค่าพัฒนาการ
ผู้เรยีน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ ตั้งไว2้2,360 บาท เพื่อ   จ่ายเป็น
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นทอง
อินทร์ จ านวน 52 คนๆ ละ 430  บาท (ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว 14 ก.ค.2563)  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2  ( ครั้งท่ี
2/2563)  หน้า 8 ล าดบั 7   
-ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประจ าป ี2564  ตั้งไว้  70,000  บาท ( ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิ.ย.2562 )  
จ านวน 7 คนๆละ  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส าหรับพัฒนา          ผู้
ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล    

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 3,575,800 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 795,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 120,000 บาท 

      

  ค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
ค่าป่วยการ ส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท 
ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสา 
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 )  แผนงานสาธารณสุข 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 421,800 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสตัว์ ฯ         
 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

จ านวน 16,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์และ   ขึ้น
ทะเบียนสตัว ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค     พิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า        น้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์  อัคราชกุมาร ีกรมพระ         ศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ีตามจ านวนสุนัข  หมา – แมว       
ในเขตพื้นท่ี  แผนงานสาธารณสุข   

      

    
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมลูฝอย จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลเสอเพลอ ,  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 )  แผนงานสาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 129 ล าดับ 7  

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
ระบาด ต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคอุบัติใหม่ รณรงค์ให้ ความรู้
วิธีการพ่นหมอกควัน ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  (  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ฯ พ.ศ. 2559  แผนงานสาธารณสุข แผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ล าดับ  3   

      

    
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า ฯ   
(กองส่งเสริมการเกษตร)  

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในการฝึกอบรม รณรงค์  จัด
นิทรรศการ จัดหา วัสด ุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าจา้งเหมาบริการฉีด 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น แผนงานสาธารณสุข  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ล าดบั  2    

      

    
โครงการเสอเพลอเมืองสะอาด จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการเสอเพลอเมืองสะอาด  ประจ าปี  2564 
เพื่อคัดแยกขยะลดขยะจากต้นทางสูป่ลายทาง,หมู่บ้านชมชุน สามารถ
บริหารจัดการขยะตามแนวทาง 3R ,สร้างวนิัยในชุมชน/ น าขยะมาใช้
ใหม่  เช่น ค่าจัดท าป้ายโครงการ,ค่าอาหารว่าง,ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารและน้ าดื่ม,ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุและค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ฯลฯ (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ) แผนงาน
สาธารณสุข   แผนพฒันาท้องถิน่  ( พ.ศ.2561-
2565 )  หน้า 129  ล าดบั 9     

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้ ประชาชนในการดูแลสุขภาพให้มีความปลอดภัย 
ที่ดีในสภาวะปัจจุบนั 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน ในการดูแลสุขภาพ   
ให้มีความปลอดภัยที่ดีในสภาวะปัจจบุัน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่าง และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า   
ด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า   
หน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 )  แผนงานสาธารณสุข  แผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 129  ล าดบั 12  

 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 254,000 บาท 
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วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ์เก้าอี้พาสติก พานพุ่ม  ธงชาต ิ 
ธงสัญลักษณ ์อื่นๆ ฯลฯ (หนังสอื มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
มิ.ย.59 )  แผนงานสาธารณสุข   

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 184,000 บาท 

      

  -วัสดุเวชภณัฑ์หรือเคมภีัณฑ ์ ตั้งไว ้100,000 บาท  เพื่อจ่าย           เป็นค่า
จัดซื้อวัสดหุรือเคมีภณัฑ ์ทางด้านสาธารณสุข หรือการ      ป้องกัน
โรคตดิต่อ หรือ โรคระบาดฯ  ( โดยแยกเป็น  ทรายอะเบท 
จ านวน 70,000 บาท และน้ ายาพน่หมอกควัน จ านวน 30,000 บาท )    
-วัสดุเวชภณัฑ์หรือเคมีภณัฑ ์ ตั้งไว ้  84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อวัสดุ
หรือเคมภีัณฑ ์ทางด้านสาธารณสขุ ฯ  ตลอดจนวัคซีนป้องกันโรค  เช่น วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ  เป็นต้น  ( กรณ ีทั้ง 2 รายการ งบประมาณไม่เพียงพอให้สามารถ
น ามาถัวเฉลีย่กันได้ ) 

      

   
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ส าหรับพนักงานเก็บขยะ และ
พนักงานขับรถขยะ ฯลฯ เช่น เสื้อกันเปื้อน , กางเกง ,รองเท้า , ผ้าปิด
จมูก , เสื้อสะท้อนแสง  และ ถุงมือ  ฯลฯ  ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าวสัดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ) , ( หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 )  

      

  
งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

    
รถบรรทุกขยะ จ านวน 2,400,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซ ี หรือ ก าลังเครื่องยนตส์ูงสุดไมต่่ า
กว่า  170 กิโลวัตต ์ตู้บรรทุกมลูฝอย มีขนาดความจุของตูไ้ม่น้อย
กว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ สามารถรับน้ าหนักมลูฝอยได้ไม่น้อย
กว่า 5,000  กิโลกรัม  ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลเิมตร พื้น
หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร รถรับน้ าหนักบรรทุกไมต่่ า
กว่า 6,000  กิโลกรัม และน้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ า
กว่า  12,000 กิโลเมตร ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบ    ไฮดรอลิกสามารถ
ผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีโคมไฟสญัญาณ
วับวาบ สีเหลือง 1 ดวง  โดยก าหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม อื่นๆ ( ตามราคา
มาตราฐานครภุัณฑ ์ส านักงบประมาณ  2562 )                                                         

 (ตามหนังสือ มท ที ่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที ่9 มิ.ย.2558) เพื่อใช้
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ในการปฏิบัติงานด้านสาธาณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข   ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น   ( 2561–2565 )  หน้า 157 ล าดบั  3  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนโครงการพระราชด าริฯ (ด้านสาธารณสุข) จ านวน 380,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริฯ  ( ด้าน
สาธารณสุข)  (ระเบียบ มท.ว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กร         
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ) แผนงานสาธารณสุข ตามแผน   
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ล าดับ 1  

 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์ รวม 1,300,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 932,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 932,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 650,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานส่วนต าบล รวมเงินปรับปรงุ

เงินเดือน จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ที่ควรได้รับตาม

ระเบียบกฎหมายก าหนด จ านวน 1 อัตรา แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 240,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจา้ง

ทั่วไป ฯ รวม 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน  
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

      

  
งบด าเนินงาน รวม 338,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจา้ง (ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ฯ พ.ศ.2557และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ฯ ) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  
 
 

    

   

 
 
ค่าเช่าบา้น 

 
 

จ านวน 

 
 

48,000 

 
 
บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) แผนงานสังคมสงเคราะห ์

      

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชการ
อาณาจักรค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า   
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผา่นทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ ของผู้บริหาร, พนักงาน,ลูกจ้าง
,และสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนาบุคลากร (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมของ อปท.
พ.ศ.2557 )  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

      

    
โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีต าบลเสอเพลอ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีต าบลเสอเพลอ 
เช่น ค่าวิทยากร, ค่าปา้ย, ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าของ  
ที่ระลึก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม (ตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.
2552 มาตรา 67 (6))(ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้   
จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) แผนงานสงัคมสงเคราะห์ แผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 126 ล าดับ 6 

      

    
โครงการเยาวชนต าบลเสอเพลอห่างไกลยาเสพตดิ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการเยาวชนต าบลเสอเพลอห่างไกล     
ยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนใน    
เขตต าบลเสอเพลอ  เป็นการสง่เสริมหรือสนับสนุน 
ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้าย
, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าของที่ระลึก ค่า
ยานพาหนะ ฯลฯ  เพื่อ (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  
พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) ) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่       
ด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 )  แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 127 ล าดับ  9 
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการได้มีงานท า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงกาส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ 
ได้มีงานท าโดยจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่คนพิการในเขตต าบล 
เสอเพลอ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้าย, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
,ค่าของที่ระลึก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ (ตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.
2552 มาตรา 67 (6) ) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ 
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  แผนงานสงัคมสงเคราะห์  แผนพฒันา 
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 127 ล าดบั  12 

      

    
โครงการอบรมการจัดท าแผนชมุชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนชุมชน โดยจัดประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชนแก่ผูน้ า 
ชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนบัสนุบการ ขับเคลี่อน 
แผนชุมขน  แบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้าย, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
,ค่าของที่ระลึก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ( ตามพระราชบัญญัตสิภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) และมาตรา 68 (7) ) ) (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)  แผนงานสังคม
สงเคราะห ์แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หน้า 127 ล าดับ 11 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ์เก้าอี ้             
พาสติก  พานพุ่ม  ธงชาต ิ ธงสัญลักษณ์ อื่นๆ  ฯลฯ 
(หนังสือ  มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 ) แผนงาน            
สังคมสงเคราะห ์  

 

 

 

      

  
งบลงทุน รวม 30,500 บาท 

-55- 



   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับงาน ประมวลผล        
แบบที ่1  จ านวน  1 เครื่อง ๆ ( จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว )  
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้  ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ 
ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย โดยก าหนดคุณลักษณะ
เพิ่มเติม อื่นๆ ( ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ ราคากลาง กระ- 
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม พฤษภาคม 2563 ) ( ตาม
หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 )  
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์  

      

    
เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง ๆ มีก าลังไฟฟา้     
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA ( 480 watts ) สามารถส ารอง 
ไฟฟ้าได้ไมน่้อยกว่า  15 นาท ี โดยคุณลักษณะพืน้ฐาน
เพิ่มเติม อื่นๆ เป็นไป (ตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจทิัล
เพื่อ  เศรษฐกิจและสังคม  พฤษภาคม 2563  )  (ตาม
หนังสือ มท ที่ มท  0808.2/ว  1134 ลงวันที ่9 มิ.ย.2558)   
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์  

      

    
ชุดอ่านบัตรประชาชน ZW-12026-1และWAC ThaiID โปรแกรมอ่าน 
ข้อมูลจากบัตรประชาชน 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อชุดอ่านบัตรประชาชน ZW-12026-1
และ WAC  ThaiID  โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตร
ประชาชน จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ  1,500  บาท   
สามารถเชื่อมต่อด้วย USB 2.0   เสียบบัตรแนวนอน ,  
สามารถอ่าน-เขียนบัตรสมาร์ทการ์ดตามมาตรฐาน  ISO  
7816 ,อ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ดได้ทุกรุ่น 
ใช้ร่วมกับโปรแกรมของหน่วยงานราชการ  ต่างๆ เช่น  
โปรแกรม  police, สาธารณสุข ฯลฯ หรือโปรแกรมที่ 
ต้องเชื่อมต่อกับทะเบียนราษฎร์  เพื่อใช้ปฏิบัติงานอ่าน 
บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการด์ตามมาตรฐานของกรม 
การปกครองได้ ฯลฯ  ( โดยจัดซื้อตามราคาท้อง 
ตลาดโดยประหยัด ) (ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว  
1134 ลง วันที่9 มิ.ย.2558 ) แผนงานสงัคมสงเคราะห์ฯ  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,098,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,849,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,849,100 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,284,600 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานส่วนต าบล รวมเงิน 

ปรับปรุงเงนิเดือน จ านวน  4  อัตรา จ านวน  12 เดือน  
แผนงานเคหะและชุมชน   

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  

ที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายก าหนด  จ านวน 2 อัตรา  
แผนงานเคหะและชุมชน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 458,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจา้ง

ทั่วไป ฯ รวม 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน แผนงานเคหะและชุมชน 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 46,500 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง ตามคุณวฒุิและสทิธิโดย

ชอบตามกฎหมายก าหนด จ านวน 3 อัตรา แผนงานเคหะและชุมชน 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,241,700 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 411,700 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 217,700 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงิน  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ  
( เงินรางวลัประจ าป)ี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง 
และลูกจ้าง (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการก าหนดเงนิประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษฯ  พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง ฯ )  แผนงานเคหะและชุมชน 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 144,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

ประจ า (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  แผนงานเคหะชุมชน 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ , ค่าเช่าทรัพย์สนิ,ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ,  
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา , ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ , เข้าปกหนังสือและ
ข้อบัญญัติ , ค่าธรรมเนียม , ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก , ค่ารังวัด  
ที่สาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ หรือค่าแรงงานพร้อมเครื่องจักร
และวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ) , ( ตามหนังสือ มท 0808.2/
ว 1536  ลว 19   มี.ค.61)   ( ตั้งรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน ) 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชการ
อาณาจักรค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ ของผู้บริหาร , พนักงาน ,  
ลูกจ้าง , และสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนาบุคลากร ( ตามระเบียบ  
มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2557 )   แผนงานเคหะและชุมชน 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สิน   
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ )   
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ที่ไม่ใช่การซ่อมโครงสร้างขนาด
ใหญ่) เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ     
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  เช่น  อาคาร
ส านักงาน ถนน และอื่นๆ (หนังสือ มท.0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 
2558 ) แผนงานเคหะชุมชน  (ตั้งรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ์ เก้าอี้พาสติก พาน
พุ่ม  ธงชาต ิ ธงสัญลักษณ์ อื่นๆ ฯลฯ (หนังสือ มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 มิ.ย.59)    แผนงานเคหะและชุมชน 
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วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไ์ฟฟา้ หลอดไฟฟ้า   
หลอดวิทยุ  และชิน้ส่วนวิทยุ ลกูถ้วย สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ  
แผนงานเคหะและชุมชน   ( ตั้งรวมเบิกจ่ายทุกกองงาน )  

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 300,000 บาท 

      

  -ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว ้ 200,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม ้
ทินเนอร์ ส ี แปลงทาส ีปูนซีเมนต ์ ปูนขาว ทราย  อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะป ูค้อน คีม ชะแลง จอบ  
เสียม สิ่ว ขวาน  สว่าน เลื่อย กบไสไม ้เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง,ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ า และอุปกรณ์
ประปา วัสดุ อื่นๆประเภทวัสดกุ่อสร้างฯลฯ เพื่อใช้ในงานราชการ 
และบริการสาธารณะตามอ านาจ หน้าที ่ ( กรณีงบประมาณไมพ่อ
สามารถถั่วเฉลี่ยกันได ้)  
-ค่าจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป  ตั้งไว ้ 100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อยางมะตอย เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล / พื้นที่ต าบลเสอเพลอ  เพื่อบรรเทาความเดือด 
ร้อนต่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา ( กรณีงบประมาณไม่พอสามารถ 
ถั่วเฉลี่ยกันได้ )   

      

  
งบลงทุน รวม 7,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องส ารองไฟ จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน  3 เครื่อง ๆ 
ละ 2,500 บาท  มีก าลังไฟฟา้ ด้านนอกไม่น้อยกว่า
กว่า 800 VA ( 480 watts )  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อย 15 นาท ี โดยคุณลักษณะพื้นฐานเพิ่มเติม อื่นๆ เป็นไป  
( ตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและ 
สังคมพฤษภาคม 2563  ) (ตามหนังสือ มท ที่ มท  0808.2/
ว  1134  ลงวันที ่9 มิ.ย.2558)   แผนงานเคหะและชุมชน 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ตา้นยาเสพติด จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน  
ต้านยาเสพติด  การจัดการกีฬาหรือการจัดงานต่าง ๆ ฯลฯ   
เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ  ( ตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ม.
16 (14)) , ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ แผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561–2565 ) หน้า 137 ล าดับ 18  

 
    

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายจดัซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ออกก าลังกาย 
ภายในต าบลเสอเพลอ  ( ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องพ.ศ.2542  มาตรา 16 (14) ) เพื่อใช้จ่ายจัดซื้อจัดหา 
อุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ออกก าลังกายภายในต าบลเสอเพลอ   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนบา้นทองอินทร์สวนมอญ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ        
เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเสอเพลอ  
(พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552) ม.67 (5) ( ตาม พรบ. 
ก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ม.16 (14) (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( 2561–
2565 ) หน้า 136 ล าดบั 10 
 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 405,000 บาท 
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งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการลานบุญลานธรรม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริม หรือ เสริมสร้าง และพัฒนาจิตใจของ 
พนักงาน/ประชาชนโดยอาศัยหลักธรรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ทางพุทธศาสนาเปน็แนวทางในการด าเนินชีวิต ในการท าความดี 
หรือการปฏิบัติงานและพัฒนาจติใจ ตลอดจนเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีองค์กรหรือชุมชนและรักษาวฒันธรรมอันดีงามตาม 
ค าสอนตามหลักพทุธศาสนาเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆในโครงการ เช่น   
ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มฯลฯ(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ 
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) (ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (5)) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้า 135 ข้อ 2  

      

    
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจ าปี จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี  
ลอยกระทงประจ าป ี เช่น  ป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพนัธ ์ ฯลฯ ( ตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การ 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ม.67 (5))  (ระเบียบ มท. 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ 
การส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2559  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 135 ข้อ 1      

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 355,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 355,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนอ าเภอกุมภวาปี จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาป ีตามโครงการจัดงาน 
รัฐพิธีในวันส าคัญของชาติและกิจกรรมจติอาสาพระราชทานเพื่อ 
น ามวลชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ (ตามหนังสือ
พระราชบัญญัตสิภาต าบล และ องค์การบริหารส่วนต าบล
มาตรา 67 (5)) (ระเบียบ  มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561–2565 )  เพิ่มเติม  ฉ.2  
( ครั้งท่ี2/2563  ) หน้า 6 ข้อ 2 

      

    
อุดหนุนอ าเภอกุมภวาปี. จ านวน 20,000 บาท 

-61- 



      

  เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี ตามโครงการ 
ขบวนแห่ในงานประเพณปีระจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี  ( ตาม 
หนังสือพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล มาตรา  67 (5)) ( ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงนิอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 –
 2565 ) หน้า 136  ข้อ 9 

      

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการบ้านโคกศรีส าราญตามโครงการ 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ประจ าป ี 2564  ( ตามพระ 
ราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 
 (5)(8)) เพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนนุให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
โคกศรีส าราญ หมู่ 17 เพื่อใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาสาม 
เณรภาคฤดูร้อน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ แผนพฒันาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 135 ข้อ 4  

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเขตต าบลเสอเพลอ จ านวน 95,000 บาท 

      

  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตต าบลเสอเพลอ   
ตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าป ี2564 
(ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล มาตรา 67(5)(8)) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะ 
กรรมการหมู่บ้านในเขตต าบลเสอเพลอ ทั้ง 19 หมู่บ้าน ๆ  
ละ 5,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียน 
พรรษา  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 135 ข้อ 5 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตต าบลเสอเพลอ จ านวน 95,000 บาท 

      

  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตต าบลเสอเพลอ  
ตามโครงการประเพณสีงกรานตร์ดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุประจ าป ี2564 (ตามพระราชบญัญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (5)(8)เพื่อใช้จ่าย 
เป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ  หมู่บ้านในเขตต าบล 
เสอเพลอ  หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 บาท แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-
2565) หน้า 135 ข้อ 3  
 
 
 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ จ านวน 50,000 บาท 
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  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการบ้านในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ  
ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประกวดสรภัญญะ 
ประจ าป ี 2564  ( ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (5)(8))  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพืน้ที่ต าบลเสอเพลอ เพื่อใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประกวดสรภัญญะ  แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565)  หน้า 136 ข้อ 7 

      

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสงเปลือย จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการบ้านสงเปลือยตามโครงการประเพณี 
บั้งไฟ ประจ าป ี2564 (ตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค ์
การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (5)(8))  เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุน 
ให้แก่คณะกรรมการบ้านสงเปลอืย ตามโครงการประเพณบีุญบัง้ไฟ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 135 ข้อ 6     
     
 

       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,161,464 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบบึงสังข ์บ้านสงปลือย  ม.19  
ตั้งไว ้จ านวน 200,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังรอบบึงสังข์  
บ้านสงปลือย ม.19 แยกถนนสงเปลือยโคกสว่าง -นานายวิจิตร ฤทธิ์
วาป ีขนาดกว้าง  4.00 -6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร โดยท าการ   
ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรทีช่ ารุดเสียหาย (ทั้งนี้ซ่อมแซมตามแบบ
ของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต า พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  ม.
16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561–2565 )  เปลี่ยนแปลง  ฉ.2  ( คร้ังที่
2/2563)  หน้า 4 ล าดับ 6 

 

      

  
 
งบลงทุน 

รวม 3,961,464 บาท 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,961,464 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (ชนิดเตาเดี่ยว) บา้นโนนขี้เหล็ก ม.4   
(กองการศึกษา) 

จ านวน 630,000 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างฌาปนสถาน (ชนิดเตาเดี่ยว) บ้านโนนขี้เหล็ก ม.4 ขนาด
กว้าง 4.00 x 8.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 32  ตาราง
เมตร ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอก าหนด ) พรบ.ก าหนด 
แผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  พ.ศ.2542   ม.
16  แผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  เพิ่มเติม ฉ.2   
( คร้ังที่ 2/2563)  หน้า 6 ล าดบั 1 

      

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 25,200 บาท 

      
  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับได ้(ค่า K) เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110  
ลงวันที ่ 5  มีนาคม  2561  

      

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน   ม.2 จ านวน 194,300 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเสอเพลอ ม.2  
จากวัดจันทรป์ระสิทธิ ์ไป ศูนย์สัมมาชีพชุมชน ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 70.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่นอ้ยกว่า 350.00 ตร.ม  ( ทั้งนี้กอ่สร้าง 
ตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์ 
การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่ 6 
 พ.ศ.2552 ) , ( พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจ่ายอ านาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ม.16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ( 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.
2  ( คร้ังที่2/2563 )  หน้า 2 ล าดับ 1     

      

    
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน  ม.9 จ านวน 139,800 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย ม.9  
เชื่อมต่อซอยสร้างแก้ว ถึง บ้านนายวิรัตน ์สุวรรณภักดี ขนาด
กว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 62.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง
ข้าง ละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร  คสล.ไมน่้อยกว่า 248.00  
ตร.ม.   ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) (ตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 
2542  ม.16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) หน้า 79 ล าดบั 73 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสามสิบ  ม. 12 จ านวน 203,000 บาท 
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  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงสามสิบ ม.12    
จากบ้านนายวนัด ี ค าทองเที่ยง ถึง ถนนใหม่  ขนาดกว้าง  
4.00 ม.หนาเฉลี่ย  0.15 ม. ยาว 90.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร  หรือ   มีพื้นที่ผวิจราจร  คสล. ไมน่้อย
กว่า 360.00 ตร.ม ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ.2552 ),(พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 
2542  ม.16 และ ม.17) แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 ) 
เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( คร้ังที่2/2563 ) หน้า 2 ล าดบั 2 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร ์ ม.13 จ านวน 102,200 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร ์ม.13   
ซอยบ้านนางอรวรรณ ค าบึงกลาง ถึง บ้านนายสมชาต ิสาริโท ขนาด
กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 62 .00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร  หรือ  มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.  ไมน่้อย
กว่า 186.00 ตร.ม  (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนด     
แผนและขัน้ตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  ม.
16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน       
พัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( คร้ังที่
2/2563 ) หน้า 3 ล าดับ 3 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ  ม.17 จ านวน 95,600 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ  ม.17  
จากหน้าบา้นนางกาญจนา  อ ามาตร  - บ้านนายแดง หัสกัน ขนาด
กว้าง 3.50  ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 50.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกวา่  175.00  
ตร.ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.
สภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที ่6 พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่าย
อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  ม.16 และ ม.17) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง  
ฉ.2 ( คร้ังที่2/2563 )  หน้า 3 ล าดับ  4  
 
 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ ม.17 จ านวน 51,200 บาท 
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  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ ม.17   
จากหน้าบา้นนายสาคร  ชินบุตร - บ้านนางเตือนใจ  ขนาด
กว้าง  3.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 27.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน่้อยกว่า 94.50  
ตร.ม.(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม  
พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537และ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 ม.16 และ ม.
17) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉ.2 ( คร้ังที่
2/2563 )  หน้า 4  ล าดับ  5  
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย  ม.1 จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย ม.1  
บ้านนายไฉน พรหมสิทธิ ์- สร้างแซง ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 15.6 ม.ไหลท่างลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ         
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกวา่ 62.40 ตร.ม (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ
ของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6  พ.ศ.
2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจา่ยอ านาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ม.16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  เพิ่มเติม ฉ.
2 ( คร้ังที่ 2/ 2563)  หน้า 3 ล าดับ 1 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย  ม.16 จ านวน 107,800 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย  ม.16  
จากบ้านนายปัน่ พรหมสิทธิ์ ถึง บ้านนางบังอร ทาศักดิ์ ขนาด
กว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 48.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน่้อยกว่า192.00   
ตร.ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) ( ตาม  
พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจ่ายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ม.16 และ ม.17)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  
( 2561 – 2565 ) หน้า 87 ล าดบั 132 
 
 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนศรีสมพร ม. 10 จ านวน 200,000 บาท 
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  เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนศรีสมพร ม.10 เส้นรอบวัดปา่ 
ทองปาน แยกถนน คสล. หน้าบา้นนางพั้ว พรมราช ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ
ของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ.
2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจา่ยอ านาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ม.16 และ ม.17) แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  ( 2561 –
 2565 )  หน้า 81 ล าดบั 89    

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย  ม.1 จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย หมู่ 1 จากบ้าน 
นายผวิ คุโณ  –  เสาโทรศัพท ์ขนาด  กว้าง  3.00 -
5.00 เมตร  ยาว  200.00 เมตร (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ 
อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6  
พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจ่าย 
อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ม.16 และ ม.17 ) แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
 2565 )  หน้า 68 ล าดบั 2    

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บา้นพร้อมฝาปดิ คสล. ม.5 จ านวน 432,000 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล.บ้านทองอินทร์      
ม.5 จากโค้งโรงเรียนบา้นทองอนิทร์– ซุ้มประตูวัดอัมรินทราราม ขนาด
กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.  ยาว 180.00 ม.  ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ
ของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ2552 ),(พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  ม.
16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 )  แก้ไข ฉ.5 ( คร้ังที่5/2563 )  หน้า 1 ล าดับ 2 

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้น  ม.15 จ านวน 480,000 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ 
ม.15 จากบา้นนางหน ูเขตบุญเรือง ถึง บ้านนายช ู แก้วอุดม ขนาด
กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 200.00 ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ
ของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต า พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  ม.
16 และ ม.17)   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(2561–2565 )เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (คร้ังที่2/2563) หน้า 6 ล าดับ 3 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้น พร้อมฝาปดิ  ม.18 จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน พร้อมฝาปิด บ้าน 
วังหน้าผา ม1.8 จากศาลาประชาคม ม.11 ถึงสี่แยกหน้าบ้าน นาย 
ลือชัย บุญทองล้วน ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 100.00 ม.  
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 ) , ( พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่าย
อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ม.16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาห  
กรรมและการโยธา  ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )แก้ไข 
ฉ.4 (คร้ังที่ 4/2563) หน้า 1 ล าดับ 1 
 

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้น พร้อมฝาปดิ คสล. ม.11 จ านวน 264,000 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมฝาปิด คสล.  
บ้านวังหน้าผา ม.11 จากบ้านนางทองใบ เฉลิมแสน ถึง คลอง
ชลประทาน  ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว  110.00 ม.  
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที ่6   พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่าย
อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  ม.16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 –2565 ) เปลี่ยนแปลง  
ฉ.2  (คร้ังที่2/2563)  หน้า 5 ล าดับ 2 
 

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บา้นพร้อมฝาปดิ คสล.  
บ้านสงเปลือย  ม.1 

จ านวน 259,200 บาท 

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้านพร้อมฝาปิด  
คสล. บ้านสงเปลือย ม.1 บ้านนางเกสร หาพรหม ถึง บ้านนาง          
ศรีนวล ตานุชนม ์ ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม. ยาว 108.00 ม.   
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่าย
อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ม.16 และ ม.17) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  ตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 –
 2565 )  หน้า  94  ล าดบั  9 

 

 

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บา้นพร้อมฝาปิด คสล. จ านวน 130,000 บาท 
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บ้านสงเปลือย  ม.1 

      

  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมฝาปิด คสล.     
บ้านสงเปลือย ม.1 บ้านนายบญุเรือง บุญหล้า – หน้าโรงเรียน
เก่า   ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม. ยาว  55.00 ม. (ทั้งนี้ก่อ      
สร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบล     
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 ),(พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจ่ายอ านาจ
ให้ แก่ อปท. พ.ศ. 2542 ม.16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาหกรรม     
และการโยธา ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561–2565)  แก้ไข  ฉ.5       
( คร้ังที่ 5/2563 )  หน้า 1 ล าดบั 1 

      

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 117,964 บาท 

      

  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับได ้ (ค่า K)  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลง
วันที ่5 มีนาคม 2561      

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  ม.17  
(กองการศึกษา) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  ม.17  
ปรับปรุงอาคารเรียน ก่อสร้างทีล่้างหนา้แปรงฟนั ต่อเติมห้องครัว  
(ทั้งนีป้รับปรุงตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) ตามพรบ.สภา 
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่าย
อ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  ม.16 และ ม.17) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  ฉ.
2 (คร้ังที่ 2/2563)  หน้า 5 ล าดบั 2 
 

      

    
โครงการปรับปรุงศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  ม. 5 (กองการศึกษา) จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านทองอินทร ์ม.5 ปรับปรุงอาคารเรียน
เพิ่มเติม (ทั้งนี้ปรับปรุงตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) ตามพรบ.
สภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 ) , (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่าย
อ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  ม.16 และ ม.17) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉ.2 (คร้ัง
ที่ 2/2563)  หน้า 5 ล าดับ 1 

      

    
 
โครงการลอกร่องระบายน้ า บ้านสวนมอญ  ม. 6 

 
จ านวน 

 
30,000 

 
บาท 
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  เพื่อลอกร่องระบายน้ า บ้านสวนมอญ ม.6 ระยะทาง 500 เมตร  
( ทั้งนีล้อกร่องระบายน้ าตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด 
) ตาม พรบ.สภาต าบล และ  องค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 ) ,    
(พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่ อปท.       
พ.ศ. 2542  ม.16 และ ม.17)  แผนงานอุตสาหกรรม และการ
โยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ฉ.2       
( คร้ังที่2/2563 ) หน้า 5 ล าดับ  1  

      

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 9,200 บาท 

      

  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับได ้(ค่า K) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110  ลง
วันที ่ 5  มีนาคม  2561  

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,017,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 540,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 540,100 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 376,100 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานส่วนต าบล รวมเงิน 

ปรับปรุงเงนิเดือน จ านวน 1 อัตรา แผนงานการเกษตร    
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ที่ควร 

ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด  จ านวน 1 อัตรา แผนงานการเกษตร    
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 110,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงาน 

จ้างทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา  แผนงานการเกษตร    
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินตามคุณวุฒิและสิทธิโดยชอบตามกฎหมายก าหนด 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 1 อัตรา แผนงานการเกษตร   
      

  
งบด าเนินงาน รวม 452,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
ตั้งไว ้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจา้งและ
ลูกจ้าง แผนงานการเกษตร    
 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 72,000 บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

 (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเชา่บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม )  แผนงานการเกษตร  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ผู้บริหาร พนักงานสว่นต าบล และ ลูกจ้างประจ า ฯ  
( ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม )  แผนงานการเกษตร   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในหรือนอกราชการ
อาณาจักร  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร, พนักงาน ,  
ลูกจ้าง,และสมาชิกสภาฯ ในการพฒันาบุคลากร แผนงานการเกษตร 

      

    
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่ดี จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่ดี  ในการ
ฝึกอบรม จัดหาวัสดุและอื่นๆ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านการ 
เกษตรที่ดีท่ีเหมาะสมต่อพื้นที่สู่เกษตรกร (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)    แผนงานการเกษตรแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
2565 )  หน้า 141 ล าดับ  9 

      

    
โครงการส่งเสริมการปลูกพชืพันธุ์ดี จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ด ีในการ
ฝึกอบรม จัดหาวัสด ุอุปกรณ ์ค่าอาหาร ค่าสมนาคณุวิยากร เป็นต้น  
เพื่อส่งเสริมและยกระดับการปลูกพืชของเกษตรกร  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)    แผนงานการเกษตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 –2565) หน้า 140  ล าดับ 3 

      

    
โครงการส่งเสริมการผลิตประมง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมการผลิตประมง ในการ  
จัดหาวัสดุอุปกรณ ์พันธุ์ปลา หรือสัตว์น้ าอื่นๆ  ในการส่งเสริมอาชีพ
เกษตร (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้ 
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  แผนงานการเกษตร  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น   ( 2561 – 2565 ) หน้า 141  ล าดับ  6      

      

    
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จ านวน 20,000 บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ในการ
ฝึกอบรม จัดงาน  จัดหา  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องตาม 
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)     แผนงานการเกษตร  แผนพัฒนาท้องถิ่น   
( 2561 –2565 )  หน้า 140  ล าดับ 4    

      

    
โครงการส่งเสริมโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รณรงค์  จัดนิทรรศการ จัดงาน   
จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้ 
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)แผนงานการเกษตร  แผนพฒันาท้องถิ่น(2561–
2565) หน้า 141 ล าดบั 7 

      

    
โครงการส่งเสริมและพฒันาแมบ่้านเกษตรกร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมและพฒันาแม่บ้าน
เกษตรกร ในการฝึกอบรม จัดหา อุปกรณ ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)  
แผนงานการเกษตร  แผนพฒันาท้องถิ่น ( 2561 –2565 )  
เพิ่มเติม ฉ.2 ( คร้ังที่ 2 /2563)  หน้า 8 ล าดบั 1 
 

      

    
โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
การผลิตปศสุัตว ์ในการฝึกอบรม จัดงาน จัดหา ค่าวัสด ุอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต 
ปศุสัตว ์(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้ 
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 –
2565 ) หน้า 140  ล าดบั  5 
 

      

    
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้และป่าชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร      
ป่าไม้และป่าชุมชน ในการจัดหาวัสดุพนัธุ์ไม ้ฯลฯ (ระเบียบ มท.ว่า   
ด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ร่วมแข็งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ) แผนงาน
การเกษตร แผนพฒันาท้องถิ่น (2561 –2565 ) หน้า 142  ล าดับ  4     

      

    
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จ านวน 20,000 บาท 
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  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร  ในการ
ฝึกอบรม จัดหาวัสด ุ อุปกรณ ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทกัษะ 
อาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)  แผนงานการเกษตร  แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2561 – 2565 ) หน้า 140 ล าดับ 2  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ์ 
เก้าอี้พลาสติก  พานพุ่ม  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ ์ 
และอื่น ๆ ฯลฯ แผนงานการเกษตร 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร และ เครื่องใช้
ต่างๆ ด้านการเกษตร  เช่น สปริงเกลอร์ จอบ หมุน จานพรวน ผาน
ไถ เครื่องดักแมลง สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพชื อาหารสัตว์ พันธุ์
พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว ์วัสดุเพราะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ ์พืชและ
สัตว ์ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก ฯลฯ  แผนงานการเกษตร 

      

  
งบลงทุน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก  ขนาด 5 ฟุต  พร้อม
เก้าอี้  จ านวน 1 ชุด ( โดยจัดซือ้ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) 
(ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 )  
แผนงานการเกษตร   

      

    
เครื่องสแกนเนอร์  ส าหรับงานงานเก็บเอกสารระดับศนูย์บริการ  (แบบที่ 1) จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานงานเก็บเอกสารระดับศูนยบ์รกิาร 
แบบที ่1  จ านวน 1 เครื่อง เปน็แสกนเนอร์ชนดิป้อนกระดาษ
ขนาด A4  อัตโนมัติ ( Auto Document  Feeder ) ได้ไม่น้อย
กว่า 30 แผ่น , สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้า แบบอัตโนมตั ิ,  
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกวา่ 600x600 dpi , 
 มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด  A4  ได้ไม่น้อย
กว่า 20 ppm ฯลฯ โดยคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ (ตามคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  พฤษภาคม 2563 ) ( ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวันที ่9 มิ.ย.2558 )  แผนงานการเกษตร  

      

แผนงานงบกลาง 
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งบกลาง รวม 22,510,086 บาท 

  
งบกลาง รวม 22,510,086 บาท 

   
งบกลาง รวม 22,510,086 บาท 

   
เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคมให้กับพนักงานจา้ง/ 
พนักงานจ้างทั่วไป ฯ จ านวน  26 อัตรา, พนักงานจา้งตาม
ภารกิจ ครู ผดด.  ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ จ านวน  5 อัตรา ( ตาม
พระราชบญัญัติประกนั  สังคม พ.ศ. 2533 , พระราชบัญญัต ิ
เงินทดแทน ( ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 ,หนังสือกรมส่ง  เสริมฯ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธ.ค.2561, หนังสือกรมส่ง 
เสริมฯ  ที่ มท  0808.2/ว 1620 ลว 22 เม.ย.2562 )    

      

   
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งป ีเพื่อให้ความคุ้มครองแก่     
ลูกจ้างทีป่ระสบอันตราย เจ็บปว่ย  ตาย  หรือสูญเสีย อันเนื่อง          
มาจากการท างานให้แก่ นายจา้ง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  
( ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2561 ตามหนงัสือ  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท.0808.2 /ว 4172 ลว.24 ธันวาคม 2561 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 16,000,000 บาท 

      

  เพื่อช่วยเหลือ  ผู้สูงอาย ุ ในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ หมู่ 1 -
 หมู่ 19 ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 ,หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ที ่ มท  0810.6/ว 1994  ลง
วันที ่3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าป ี พ.ศ.2564  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสงัคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสงัคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สงูอายุ ,  
ตามภารกิจถ่ายโอน ม.16 แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการ 
กระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542  ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  (2561-
2565)  หน้า 126  ข้อ 1 
 
 
 
 

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 5,000,000 บาท 
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  เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ  ในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ  หมู่ 1 -
 หมู่ 19  ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพกิารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 , หนังสือ    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่ มท  0810.6/ว 1994  ลง
วันที ่3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เร่ืองซกัซ้อมแนวทางการตั้งงบ  
ประมาณรายจ่ายประจ าป ี พ.ศ.2564  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสงัคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสงัคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย ุ, ตาม
ภารกิจถ่ายโอน ม.16 แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯ พ.ศ.2542  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565)  หน้า 126  ข้อ 2 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยงัชีพผู้ติดเชื่อ HIV  
ในเขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ  เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี๊ยยังชพี ผู้ป่วย
เอดส์  อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท  0810.6/
ว 1994  ลงวันที ่3 กรกฏาคม  พ.ศ. 2563  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2564  เงินอุดหนุนทัว่ไป  เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 
และทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ, ตามภารกิจถ่ายโอน ม.16 แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542   ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (2561-2565)  หน้า 126  ข้อ 3 
 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 401,586 บาท 

      

  เป็นรายจา่ยที่ตั้งไว้ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีเพื่อ
กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปน็ส่วนรวม เช่น การ
ป้องกันและไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดนิถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย  อัคคีภัย ไฟป่า และ หมอกควัน เป็นต้น อ้าง
ถึง ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย.
2563 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี   
พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หนังสือกรมส่งเสริมฯด่วน

      

-75- 



ที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1179 ลว 15 เม.ย. 2563 ,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด  ที่ มท 0808.2/ว  3215  ลว 6 มิ.ย.
2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่  มท  0808.2/
ว 0684  ลว 8 ก.พ. 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่  มท 0810.7 / ว 6768 ลว 29 พ.ย.2560 และระเบียบสั่งการ
อื่นๆตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว ้ ( ตั้งรวมเบิกจ่ายทุกแผนงานที่
เก่ียวข้องตามระเบียบกฎหมายก าหนด )  

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการเก่ียวกับการจัดการจราจรแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรทีป่ระชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่นการ
ทาส ี ตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้าย
จราจร  กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร  แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน่้ า เสาลม้ลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถ  เป็นตน้  

      

    
เงินทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 33,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กยากจน คนพิการ ฯลฯ เบิกจ่ายเป็นคา่ 
เล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบ ารุง หรือ 
ค่าหน่วยกิต ที่มีภูมิล าเนาใน อปท. และ เป็นเด็กด้อยโอกาส 
มีประชาคมรับรอง (หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลง
วันที ่30 เมษายน 2550)  ปีละไม่เกิน 33,000 บาท/ทุน  

      

    
เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน  ( ออมวันละบาท) จ านวน 109,500 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินสมทบกองทนุสวสัดกิารชุมชน (ออมวันละบาท)  
ยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 สว่น ( โดยถือปฏิบัติคามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด มท 0891.4 / ว
2502  ลว  20  สิงหาคม  2553) ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  
(2561-2565)   หน้า 126  ข้อ 4 

      

    
เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพท้องถ่ิน/พื้นที่ต าบลเสอเพลอ (สปสช.) จ านวน 270,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน/พื้นทีต่ าบล 
เสอเพลอ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0891.3 
 /ว1110 ลงวนัที ่3 เมษายน 2550 ) ( ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเร่ืองหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนนุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการงานและบริหารจัดการระบบหลกั 
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ) 

      

   
เงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000 บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ หรือ เป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงาน 
จ้างที่มีสทิธิได้รบัเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย  ตาย หรือ สญูหาย เนื่องจากการปฏบิัติงาน
ราชการ , หรือระหว่างการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ ตามกฎหมาย 
หนังสือสั่งการของพนักงาน ลูกจ้างประจ าหรือ ผู้มีสิทธิตามที ่
ระเบียบกฎหมายก าหนด   

      

   
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)     
ตามกฎหมาย (ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน)
(หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลว 20 เม.ย.
2563 , หนังสือส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท  0808.5/ว 34 ลว 30 ก.ย. 2562 )   
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