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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
เรื่อง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

--------------------------------- 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
2562 ประจ าไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560  
 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 38 จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
   (นายสังคม  สืบแสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 

 

ล าดับที่ รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รวม เดือน ตุลาคม เดือน พฤศจิกายน เดือน ธันวาคม 

1 งบกลาง 178,200.00 60,000.00 59,000.00 59,200.00 
2 เงินเดือนฝ่ายการเมือง 772,380.00 257,460.00 257,460.00 257,460.00 

3 เงินเดือนฝ่ายประจ า 2,489,900.00 829,900.00 830,000.00 830,000.00 
4 ค่าตอบแทน 259,500.00 86,500.00 86,500.00 86,500.00 

5 ค่าใช้สอย 1,407,650.00 341,500.00 541,500.00 524,650.00 

6 ค่าวัสดุ 765,200.00 636,000.00 64,600.00 64,600.00 
7 ค่าสาธารณูปโภค 69,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 

8 ค่าครุภัณฑ์ - - - - 

9 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
10 รายจ่ายอื่น 894,500.00 - 842,500.00 52,000.00 

11 เงินอุดหนุน - - - - 
 รวม 6,836,330.00 2,234,360.00 2,704,560.00 1,897,410.00 

 
หมายเหตุ .................................................................................................................... ......................................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ................................................................................................. ............................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
 (นางสาวจิรภัทร  บ้านสระ) (นายคมสัน  ยืนยัง) 
  นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
เรื่อง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

--------------------------------- 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
2562 ประจ าไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2561  
 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 38 จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
   (นายสังคม  สืบแสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2561 

 

ล าดับที่ รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รวม เดือน ตุลาคม เดือน พฤศจิกายน เดือน ธันวาคม 

1 งบกลาง 177,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 
2 เงินเดือนฝ่ายการเมือง 772,380.00 257,460.00 257,460.00 257,460.00 

3 เงินเดือนฝ่ายประจ า 2,490,000.00 830,000.00 830,000.00 830,000.00 
4 ค่าตอบแทน 262,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 

5 ค่าใช้สอย 1,500,900.00 425,700.00 409,500.00 665,700.00 

6 ค่าวัสดุ 1,950,000.00 646,000.00 647,000.00 657,000.00 
7 ค่าสาธารณูปโภค 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

8 ค่าครุภัณฑ์ - - - - 

9 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 959,000.00 249,000.00 360,000.00 350,000.00 
10 รายจ่ายอื่น 442,500.00 - 442,500.00 - 

11 เงินอุดหนุน - - - - 
 รวม 8,626,280.00 2,578,660.00 3,116,960.00 2,930,660.00 

 
หมายเหตุ .................................................................................................................... ......................................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ................................................................................................. ............................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
 (นางสาวจิรภัทร  บ้านสระ) (นายคมสัน  ยืนยัง) 
  นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
เรื่อง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

--------------------------------- 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
2562 ประจ าไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2561  
 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 38 จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
   (นายสังคม  สืบแสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2561 

 

ล าดับที่ รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รวม เดือน ตุลาคม เดือน พฤศจิกายน เดือน ธันวาคม 

1 งบกลาง 177,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 
2 เงินเดือนฝ่ายการเมือง 772,380.00 257,460.00 257,460.00 257,460.00 

3 เงินเดือนฝ่ายประจ า 2,631,000.00 877,000.00 877,000.00 877,000.00 
4 ค่าตอบแทน 255,500.00 91,000.00 91,000.00 73,500.00 

5 ค่าใช้สอย 1,292,500.00 411,500.00 391,500.00 489,500.00 

6 ค่าวัสดุ 230,100.00 74,700.00 77,700.00 77,700.00 
7 ค่าสาธารณูปโภค 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

8 ค่าครุภัณฑ์ 24,000.00 6,000.00 18,000.00 - 

9 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,200,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 
10 รายจ่ายอื่น 722,500.00 25,000.00 408,500.00 289,000.00 

11 เงินอุดหนุน - - - - 
 รวม 7,376,980.00 2,225,660.00 2,604,160.00 2,547,160.00 

 
หมายเหตุ .................................................................................................................... ......................................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ................................................................................................. ............................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
 (นางสาวจิรภัทร  บ้านสระ) (นายคมสัน  ยืนยัง) 
  นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
เรื่อง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

--------------------------------- 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
2562 ประจ าไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2561  
 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 38 จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
   (นายสังคม  สืบแสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2561 

 

ล าดับที่ รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รวม เดือน ตุลาคม เดือน พฤศจิกายน เดือน ธันวาคม 

1 งบกลาง 177,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 
2 เงินเดือนฝ่ายการเมือง 772,380.00 257,460.00 257,460.00 257,460.00 

3 เงินเดือนฝ่ายประจ า 2,865,140.00 907,600.00 907,600.00 1,049,940.00 
4 ค่าตอบแทน 289,500.00 96,500.00 96,500.00 96,500.00 

5 ค่าใช้สอย 1,210,300.00 429,500.00 353,500.00 364,300.00 

6 ค่าวัสดุ 242,100.00 80,700.00 80,700.00 80,700.00 
7 ค่าสาธารณูปโภค 299,000.00 99,000.00 100,000.00 100,000.00 

8 ค่าครุภัณฑ์ - - - - 

9 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,348,000.00 400,000.00 548,000.00 400,000.00 
10 รายจ่ายอื่น 726,500.00 726,500.00 - - 

11 เงินอุดหนุน 25,000.00 - - 25,000.00 
 รวม 7,954,920.00 3,119,260.00 2,402,760.00 2,432,900.00 

 
หมายเหตุ .................................................................................................................... ......................................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ................................................................................................. ............................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
 (นางสาวจิรภัทร  บ้านสระ) (นายคมสัน  ยืนยัง) 
  นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 


