
 
 

 
 
 

จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  

 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี    จังหวัดอุดรธานี 

 
        โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
เรื่อง  อนุมัติการจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

........................................... 
 
    ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  14  เดือน มกราคม  พ.ศ.2564  เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ  2564  ไปแล้วนั้น   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน                 ( ฉบับที่ 
4 ) พ.ศ.2561  ข้อ 89  (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  หรือ กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจการที่จัดท า       เพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หรือตามที่
กฎหมายก าหนด นั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม            เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  2,546,600  (-สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-) โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564   
 
 

         (ลงชื่อ)        

               (นายสมัย  นครไพร) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที่   1 
 
 

ค าแถลงประกอบจ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี    จังหวัดอุดรธานี 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

  ตามที่สภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปแล้วนั้น 

  บัดนี้ ปรากฏว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้นั้น  ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ  เดือนร้อนของประชาชน  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ  โดยจ่ายจากเงินสะสม
ประจ าปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ( ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 
89 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง 
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือ กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือ กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   
จ านวน  17,156,668.54 บาท  (-สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค-์) เมื่อกันเงิน
งบประมาณตามระเบียบที่ก าหนดไว้  จึงเหลือเงินเพ่ือไปจ่ายเงินสะสม  ในปีงบประมาณ  2564 ได้  เป็นจ านวนเงิน  
2,598,699.11 บาท  ( - สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์ - ) 

ดังนั้น เพ่ือบ าบัดและบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนบริการชุมชนและสังคมให้ประชาชน     ในเขต
พ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ  คณะบริหารจึงพิจารณาขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   เป็นจ านวน เงินทั้งสิ้น  2,546,600  (-
สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)    

เห็นควรน ามาใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2564   

 

 
 
 
       คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที่   2 
 
 
 

  ค าแถลงประกอบจ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี    จังหวัดอุดรธานี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

จ่ายเงินสะสม 
ประกอบจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
..................................... 

 

หลักการ 
 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    ยอดรวม       2,546,600   บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก. ด้านบริหารทั่วไป 
     1. แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม         -     บาท 
     2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม          -     บาท 
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     1. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม         -     บาท 
     2. แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม         -     บาท 
     3. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม         -     บาท 
     4. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม              -     บาท 
     5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม         -     บาท 
ค. ด้านเศรษฐกิจ 
     1.แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา   ยอดรวม        2,546,600   บาท  
     2. แผนงานการเกษตร    ยอดรวม         -          บาท 
ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
     1. แผนงานงบกลาง     ยอดรวม          -      บาท 
 
 

เหตุผล 
   
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่เพียงพอแก่การด าเนินการโครงการ  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องตั้งจ่ายขึ้นใหม่  
จึงขอสภาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
........................................ 

  โดยที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ที่ได้รับอนุมัติไม่พอแก่การใช้จ่ายและ
มีความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเกินกว่า  หรือนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย  จึงขอจ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ  2564  ฉบับนี้ขึ้น  โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร และ โดยการขออนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 เอกสารนี้เรียกว่า  “ จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ข้อ 2 ให้ใช้จ่ายเงินสะสม นี้  ภายหลังที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบพร้อมประกาศใช้ทันที 
  ข้อ 3 ใช้เพิ่มรายจ่ายในจ่ายเงินสะสมอีก  เป็นจ านวน   2,546,600   บาท   
  ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ าแนกเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ก. ด้านบริหารทั่วไป 
      1. แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม         -  บาท 
       2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม         -  บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
        1. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม        -  บาท 
        2. แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม        -  บาท 
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม        -  บาท 
         4. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม       -         บาท 
      5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม        -  บาท 

ค. ด้านเศรษฐกิจ 
        1.แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา   ยอดรวม     2,546,600   บาท  
        2. แผนงานการเกษตร     ยอดรวม      -           บาท 

ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
        1. แผนงานงบกลาง     ยอดรวม      -   บาท 
 

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 
  ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  1)  แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม          -           บาท 
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  ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสะสม ที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามรายละเอียดนี้ 
 
 
                     (ลงชื่อ)        สมัย   นครไพร 

                         (นายสมัย  นครไพร) 
                    ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  สภาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
-  จ านวนเงิน   2,546,600   บาท  ( -สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน- )     
-  การประชุมสภา สมัยวิสามัญ  ครั้งที ่1/2564   ในวันที่  14  เดือน มกราคม  พ.ศ.2564   

 
 
 
             (ลงนาม)       สุรชาติ  ขนันทอง        รับรองข้อมูล         

                (นายสุรชาติ  ขนนัทอง) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบจ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
- รายจ่ายตามแผนงาน 

- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

....................................... 
 
1.  จ่ายเงินสะสม   รวม    2,546,600   บาท  ( -สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)     

     ค าชี้แจง   

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   จ านวน  
17,156,668.54 บาท  (-สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์-)  โดยเหลือเงินเพ่ือ
ไปจ่ายเงินสะสม  ในปีงบประมาณ  2564 ได้  ซ่ึงเป็นจ านวนเงิน  2,598,699.11 บาท  ( - สองล้านห้าแสนเก้าหมื่น
แปดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์ - ) ซึ่งได้กันเงิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.2547   และ ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   ( ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561  ข้อ  89  ได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอ  ที่จะน ามาจ่ายเป็นเงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด , เงินส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 
เงินเดือน ค่าตอบแทน  อื่นๆ อาทิ  เบี้ยยังชีพ ฯ , เงินส ารองกรณีสาธารณภัย  เพ่ือส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอ่ืน  ๆ  แล้ว 
 

********************* 
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รายละเอียดจ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  2. เพ่ืองานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   

งานที่ท า 
  1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล 
  2. การวางแผนสถิติ 
  3. การวิศวกรรม 
  4. การสาธารณูปโภค 
  5. งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ 
   
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  1. กองช่าง    งบประมาณ     2,546,600   บาท   
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รายละเอียดจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                  งาน 

        งบ 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบบุคลากร   
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
งบด าเนินงาน   
    ค่าตอบแทน   
    ค่าใช้สอย 85,000 85,000 
    ค่าวัสด ุ   
    ค่าสาธารณูปโภค   
งบลงทุน   
    ค่าครุภัณฑ ์   
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 2,461,600    2,461,600   
งบรายจ่ายอื่น   
    รายจ่ายอื่น       
งบเงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนนุ   

รวม 2,546,600    2,546,600 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                                         รวม     2,546,600   บาท 
งบด าเนินงาน                                                                รวม        85,000    บาท 
ค่าใช้สอย                                            รวม        85,000    บาท  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทองอินทร์ ม.13 ไปบ้านหนองหว้า      จ านวน   85,000   บาท 
     ต.ทับกุง อ.หนองแสง   ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ระยะยาว 800  เมตร  
     โดยท าการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย  ( ทั้งนีซ้่อมแซมตามแบบ 
     ของอบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  
     เพ่ิมเติม ฉ.4 ครั้งที่ 4/2563 หน้า 2  ล าดับ 2    
งบลงทุน                                                                        รวม     2,461,600   บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                รวม     2,461,600   บาท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน           จ านวน   325,000  บาท            
บ้านโคกศรีส าราญ ม.8 ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  
ยาว 135.00 ม. จากบ้านนางดรุณี สูงแข็ง-บ้านนางจารวี ทองนิล  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ.2561-2565 ) แก้ไข ฉ.6 (ครั้งที่6/2563)  หน้า 1 ล าดับ 1 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน           จ านวน   411,000  บาท            
บ้านวังหน้าผา ม.18 ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  
ยาว 190.00 ม. จากบ้านนายสากล นามตาแสง – 
โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ  
อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) 
หน้า 109 ล าดับ 94 
 

         โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3                จ านวน   150,000  บาท 
บ้านเหล่ากล้วย ม. 3 ข้างโรงเรียน – หนองผึ้งโด่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 1,750.00 เมตร (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565 )  หน้า 71  ล าดับ 20  
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         โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  ม.6                            จ านวน   458,000  บาท 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 170.00 ม. 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. 

ไม่น้อยกว่า  850.00 ตร.ม. จากหน้าบ้านพ่อเหมือน สุริยะจันทร์ - 

ไร่ นางสมจิตร  อุดชิน (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ   

อบต.เสอเพลอก าหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  

เพ่ิมเติม ฉ.4 (ครั้งที่ 4/2563 ) หน้า 2 ล าดับ 1  

         โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.7            จ านวน  374,000  บาท 
 ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 136.00 ม. 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. 

ไม่น้อยกว่า 695.00  ตร.ม. ทางเข้าโรงเรียนเสอเพลอโนนสวรรค์ 

บ้านโนนสวรรค์ ม.7  ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ 

อบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) 

เพ่ิมเติม ฉ.4 (ครั้งที่ 4/2563 )  หน้า 3 ล าดับ 4  

 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีส าราญ ม.17    จ านวน  107,600  บาท 
 ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 45.00 ม. 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. 

ไม่น้อยกว่า 157.50  ตร.ม. จากหน้าบ้านนายสุดใจ จันทะชุม 

ไป บ้านนายไป่ พรมลี   ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ 

อบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) 

แก้ไข ฉ.7 (ครั้งที่ 7/ 2563 ) หน้า 1 ล าดับ 1  

 โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกก้ันโค้ง (Guatd  Rail)       จ านวน  138,000  บาท 
ถนนลาดยางเส้นหนองนาค า – วังหน้าผา ช่วงบ้านดงสามสิบ ม.12 

บริเวณ Rc – Box Culrert  ล าห้วยเดื่อ ระยะทาง 50.00 ม. 

( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอก าหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น  

( พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม ฉ.4 (ครั้งที่ 4/2563 ) หน้า 5 ล าดับ 8  

 



     -13- 

 

 โครงการก่อสร้างระบบน้ าประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่ากล้วย ม.3                 จ านวน  498,000  บาท 
แบบหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าแบบ โซ่ล่าเซลล์ 

( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอก าหนด)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม ฉ.4  

(ครั้งที่ 4/2563 ) หน้า 8 ล าดับ 14 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


