
     
ข้อบัญญัติต าบล 

 
 
    

เร่ือง 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
   ของ 

 
 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
   อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 



สารบัญ 
 

                                                หน้า 
ส่วนที่ 1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย          2  
 
ส่วนที่ 2 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล           

- บันทึกหลักการและเหตุผล        12  
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย        13   
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณรายจ่ายฯ     15   
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

- รายงานประมาณการรายรับ        18  
- ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป      24  
- รายงานประมาณการรายจ่าย        27  
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ      28 
- รายงานประมาณการรายจ่ายงบลงทุน (งบเพื่อการพัฒนาฯ)       31  
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปฯ จ าแนกตามแผนงาน  

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป       32  
- แผนงานรักษาความสงบภายใน       47  
- แผนงานการศึกษา        49  
- แผนงานสาธารณสุข       61  
- แผนงานสังคมสงเคราะห์        65  
- แผนงานเคหะและชุมชน        67  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     81  
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    82  
- แผนงานการเกษตร        84  
- แผนงานงบกลาง        86  

      
- ภาคผนวก            



 
   ส่วนท่ี 1    

   ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 

 
   ของ 

 
 

 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

   อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 



แถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้า จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้ประมาณการรายรับไว้ จ านวน 70,000,000 

บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยในส่วนของรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ านวน 70,000,000 บาท (เจ็ด
สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท า
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เป็นการจัดท างบประมาณ แบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) 
นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า มีเงินสะสมคงอยู่เหลือ จ านวน 2,663,961.49 บาท (สองล้าน
หกแสนหกหม่ืนสามพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า มีสถานะการ
คลัง ดังนี้ 

(1)  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถน ามาใช้ได้  จ านวน  2,663,961.49  บาท 
(2)  บัญชีเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน  15,498,265.49 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบ

กับภารกิจต่างๆ ท่ีจะต้องด าเนินการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีกฎหมายก าหนดก็ตาม แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า ก็สามารถด าเนินกิจการตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้ 

(1) รายรับจริง ในปีงบประมาณ 2560 ท้ังส้ิน จ านวน 62,451,971.32 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร      311,684.99  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   335,457.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    150,880.45  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  151,061.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     236,653.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     25,388,555.88  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     35,877,679.00 บาท 
 
 
 

(2) รายจ่ายจริง ในปีงบประมาณ 2560 ท้ังส้ิน จ านวน 60,315,103.38 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง      18,681,969.96  บาท 
งบบุคลากร      17,547,688.06  บาท 
งบด าเนินการ      13,614,269.91  บาท 
งบลงทุน      6,253,175.45  บาท 
งบเงินอุดหนุน      4,218,000.00  บาท 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   ต้ังไว้รวม 15,216,840 บาท 



 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ต้ังไว้ 12,684,480 บาท 
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 9,303,580 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5210000) ต้ังไว้รวม 3,953,520 บาท แยกเป็น 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (5210100) ต้ังไว้ 514,080 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 20,400 บาท       จ านวน 12 
เดือน  

เป็นเงิน 244,800 บาท  
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ใหแ้ก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน เดือนละ 11,220 บาท ต่อคน ต่อ

เดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 269,280 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (5210200) ต้ังไว้ 42,120 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 1,750 บาท 
จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 21,000 บาท   
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   2 คน เดือน

ละ 880 บาท ต่อคน ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 21,120 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

 
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (5210300) ต้ังไว้ 42,120 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 1,750 บาท จ านวน 12 
เดือน  

เป็นเงิน 21,000 บาท   
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2 คน เดือนละ 880 บาท ต่อ

คน ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 21,120 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (5210400) 
ต้ังไว้ 86,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 
เดือน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 



1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (5210600)  
ต้ังไว้ 3,268,800 บาท 

(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 11,220 บาท จ านวน 12 เดือน  
        เป็นเงิน 134,640 บาท 

(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 9,180 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 110,160 บาท 

(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 34 คน เดือนละ 7,200 บาท ต่อคน ต่อเดือน  
จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 2,937,600 บาท 
(4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 86,400 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000) ต้ังไว้รวม 5,350,060 บาท แยกเป็น 
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ต้ังไว้ 1,349,460 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าเล่ือนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล    รายละเอียด ดังนี้   
(1.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา เดือนละ 36,450 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 437,400 บาท 
(1.2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา เดือนละ 31,340 บาท จ านวน 12 เดือน  

      เป็นเงิน 376,080 บาท  
(1.3) หัวหน้าส านักปลัด 1 อัตรา เดือนละ 33,560 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 402,720 บาท  
(1.4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เดือนละ 15,060 บาท จ านวน 1 เดือน  

       เป็นเงิน 15,060 บาท 
(1.5) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เดือนละ 15,060 บาท จ านวน 1 เดือน  

  เป็นเงิน 15,060 บาท  
(1.6) นิติกร 1 อัตรา เดือนละ 15,060 บาท จ านวน 1 เดือน  

         เป็นเงิน 15,060 บาท  
(1.7) นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เดือนละ 15,060 บาท จ านวน 1 เดือน  

         เป็นเงิน 15,060 บาท  
(1.8) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท จ านวน 1 เดือน  

  เป็นเงิน 11,510 บาท 
(1.9) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท จ านวน 1 เดือน  

   เป็นเงิน 11,510 บาท  
(1.10) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท  

  เป็นเงิน 50,000 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (5220200) ต้ังไว้ 69,040 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานส่วนต าบล รายละเอียด ดังนี้ 

(1) หัวหน้าส านักปลัด 1 อัตรา เดือนละ 920 บาท จ านวน 12 เดือน  



  เป็นเงิน 11,040 บาท  
(2) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

    เป็นเงิน 24,000 บาท 
(3) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 24,000 บาท  
(4) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท      

   เป็นเงิน 10,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300) ต้ังไว้ 252,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง และ ค่าตอบพิเศษ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล รายละเอียด ดังนี้  
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา เดือนละ 14,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 168,000 บาท  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท 
(3) หัวหน้าส านักปลัด 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 42,000 บาท   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) ต้ังไว้ 3,343,560 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เดือนละ 19,740 บาท จ านวน 12 เดือน     

   เป็นเงิน 236,880 บาท   
(2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เดือนละ 18,090 บาท จ านวน 12 เดือน   

 เป็นเงิน 217,080 บาท   
(3) ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1 อัตรา เดือนละ 15,920 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 191,040  บาท   
(4) ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 180,000  บาท   
(5) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เดือนละ 16,070 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 192,840  บาท   
(6) ผู้ช่วย จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 9,400 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 112,800 บาท   
(7) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เดือนละ 9,400 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 112,800 บาท   
(8) ผู้ช่วย จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 11,990 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 143,880 บาท   



(9) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,470 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 137,640 บาท  

(10) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 9,970 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 119,640 บาท  

(11) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 9,970 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 119,640 บาท   

(12) พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 อัตรา เดือนละ 12,080 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 144,960 บาท   

(13)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา เดือนละ 11,530 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 138,360 บาท   

(14) คนงานท่ัวไป 12 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 1,296,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ต้ังไว้ 336,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป รายละเอียดดังนี้  
(1) ผู้ช่วย จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 24,000 บาท   
(2) ผู้ช่วย จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท   
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท  
(4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท  
(5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 24,000 บาท   
(6) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 24,000 บาท  
(7)  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 24,000 บาท   
(8)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 24,000 บาท   
(9) คนงานท่ัวไป 12 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 144,000 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 



2. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 3,124,400 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000) ต้ังไว้รวม 380,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (5310100)     
ต้ังไว้ 350,000 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประชาคมหมู่บ้าน หรือบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้าง, งานควบคุมงานก่อสร้าง หรือจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล คนละ/    ครั้งละ ไม่เกิน 250 
บาท/วัน  

 เป็นเงิน 50,000 บาท     
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  

 เป็นเงิน 300,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) ต้ังไว้ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและคณะผู้บริหาร  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000) ต้ังไว้รวม 1,432,000 บาท   
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (5320100) ต้ังไว้ 397,000 บาท    

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาบุคคลในการจัดท างาน 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ปฏิบัติหน้าท่ีหรืองานเฉพาะด้านให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟูา ค่าติดต้ังประปาและรายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทนี้ อันเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล   

เป็นเงิน 300,000 บาท 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา (เช่า) เครื่องถ่ายเอกสารประจ าส านักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุมเส้า ปริมาณการถ่ายขั้นต่ า 15,000 แผ่น / เดือน โดยก าหนดเช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท / 
เครื่อง จ านวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน  

 เป็นเงิน 60,000 บาท 
(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการ  
 เป็นเงิน 30,000 บาท 

(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา/ค่าธรรมเนียมรายปีในการจัดท าเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  

  เป็นเงิน 7,000 บาท 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (3520200) ต้ังไว้ 100,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็น 



- ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี งานพิธีส าคัญทางศาสนา งานรับเสด็จ งาน
พิธีการต่าง ๆ งานกิจกรรมวันส าคัญของราชการ ฯลฯ 

- ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าฯลฯ 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงรับรอง การประชุมเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า การประชุมประจ าเดือนของผู้น าชุมชน การประชุมประชาคมระดับต าบลหรือ        ค่ารับรองในการประชุม
คณะกรรการ คณะอนุกรรมการ ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ    หรือหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (5320300)   ต้ังไว้ 
935,000 บาท  

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเล้ียงในการเดินทาง ฯลฯ   

  เป็นเงิน 100,000 บาท     
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือท่ี 

หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ี ให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  

 เป็นเงิน 100,000 บาท 
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท างานหรือโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือ 

ส่ังการ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ  

  เป็นเงิน 120,000 บาท 
(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ/หรือสมาชิกสภา 

ท้องถิ่น ในกรณีท่ีครบวาระหรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง เป็นเงิน 530,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
(4.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จ านวน 80,000 บาท 
(4.2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ จ านวน 295,521 บาท 
(4.3) ปูายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และปูายประกาศผลการเลือกตั้ง จ านวน 50,000 บาท 
(4.4) แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ส าหรับการเลือกตั้ง จ านวน 38,579 บาท 
(4.5) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง และผู้สมัครฯ  

จ านวน 15,900 บาท 
(4.6) ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 50,000 บาท 
(ท้ังนี้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามระเบียบหรือประกาศท่ีแจ้งมาใน 

ภายหลัง) โดยผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
- ด าเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ส าเร็จลุล่วง 

ไปตามวัตถุประสงค์และตามระเบียบกฏหมายท่ีก าหนด 
- ได้มีการจัดการเลือกตั้งด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 
- ได้มีการรณรงค์เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวต าบลสุมเส้า ได้มาใช้สิทธิใน 

การเลือกตั้งได้อย่างเต็มท่ีและท่ัวถึง 
- เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อ 

มาพัฒนาสร้างความเจริญให้กับต าบลสุมเส้าต่อไป 
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้น 



ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   

  เป็นเงิน 10,000 บาท 
 
 

(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 เป็นเงิน 10,000 บาท 
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมมาตรการแนวทางการปูองกันและแก้ไข 

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  
   เป็นเงิน 10,000 บาท 

(8) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพื้นท่ีในการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบถึงปัญหาความ 
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยน าโครงการเข้ามาบรรจุเพื่อจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อีกท้ังเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้าเป็นหน่วยงานอ านวยการ ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ   

   เป็นเงิน 10,000 บาท 
(9) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง 

ราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ   
 เป็นเงิน 10,000 บาท 

(10)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้านกฏหมายเลือกตั้ง ฯลฯ  
 เป็นเงิน 15,000 บาท 

(11)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

   เป็นเงิน 20,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000) ต้ังไว้รวม 702,400 บาท   
2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน (5330100)  ต้ังไว้ 300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส่ิงของต่างๆ ท่ีใช้ในส านักงาน หรือท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ, แฟูม, ปากกา, ดินสอ,  ธงชาติไทย, ธงตราสัญลักษณ์ 
ฯลฯ รวมท้ังวัสดุส านักงานท่ีมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี เพื่อใช้ในกิจการงานและการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)  ต้ังไว้ 322,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อใช้ในยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
รายละเอียดดังนี้ 

(1) รถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล โดยแยกเป็น ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ไม่เกิน 35,200 บาท/คัน/ปี  
และค่าวัสดุหล่อล่ืนยานพาหนะ ไม่เกิน 2,000 บาท/คัน/ปี รวมเป็นเงิน 37,200 บาท/คัน/ปี จ านวน 3 คัน  

เป็นเงิน 111,600 บาท     
 



(2) รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุกมากกว่า 1 ตัน หรือชนิดมากกว่า 4 ล้อ ขึ้นไป และ 
รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดบรรทุกมากกว่า 1 ตัน โดยแยกเป็น ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ไม่เกิน 41,900 บาท/คัน/ปี 
และค่าวัสดุหล่อล่ืนยานพาหนะ ไม่เกิน 3,800 บาท/คัน/ปี รวมเป็นเงิน 45,700 บาท/คัน/ปี   จ านวน 4 คัน  

  รวมเป็นเงิน 182,800 บาท     
(3) รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 โดยแยกเป็น ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ไม่เกิน  

3,300 บาท/คัน/ปี และค่าวัสดุหล่อล่ืนยานพาหนะ ไม่เกิน 300 บาท/คัน/ปี รวมเป็นเงิน 3,600 บาท/คัน/ปี จ านวน 5 คัน  
 รวมเป็นเงิน 18,000 บาท    

(4) ค่าน้ ามัน/ค่าหัวเช้ือ ส าหรับเครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   
        เป็นเงิน 10,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.3.3  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)  ต้ังไว้ 30,000 บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายโฆษณา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, ผลการด าเนินงาน กิจกรรม
และงานอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าจัดท าปูายผ้าไวนิล, ค่าจัดท าแผ่นพับ, วารสาร , คัตเอาท์ ฯลฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ต้ังไว้ 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเช่ือมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส านักปลัด 
(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (5340000) ต้ังไว้รวม 610,000 บาท    
2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)  ต้ังไว้ 500,000 บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส านักงาน หอประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบประปาหมู่บ้านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.4.2  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)  ต้ังไว้ 10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เพื่อใช้ในการติดต่อราชการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และงานด้านอื่นๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
2.4.3  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500)  ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล่องรับสัญญาณและระบบโปรแกรมต่างๆ (Software TOT Easy Log) และอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ส าหรับท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ระบบ
สัญญาณความเร็ว และระบบการส่ือสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้น   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 



3. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 8,000 บาท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000) ต้ังไว้รวม 8,000 บาท 
3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200) ต้ังไว้ 8,000 บาท 

 (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการบริหารจัดการระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ประจ าปี 2562 เป็นเงิน 3,000 บาท  

 (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอเพ็ญ  ในการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันส าคัญของชาติ หรือการจัด
งานรัฐพิธีส าคัญต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 
4. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 248,500 บาท 
4.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000) ต้ังไว้รวม 248,500 บาท 
4.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) ต้ังไว้ 32,000 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก ชนิดบานเล่ือนกระจก จัดเก็บ 3 ช้ัน ขนาด      5 ฟุต 
จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

   เป็นเงิน 10,000 บาท 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เป็นแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 

15,000 บีทียู ราคารวมค่าติดต้ัง จ านวน 1 ตัว (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 
เป็นเงิน 22,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานคลัง (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
4.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (5410300) ต้ังไว้ 38,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา รายละเอียดดังนี้ 
(1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า กรณีต่ ากว่าซีซีท่ีก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือ ขนาด

เกินกว่าซีซีท่ีก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีท่ีก าหนดไว้ 
(2) ราคาท่ีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2350 -2551 

(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
4.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (5410600) ต้ังไว้ 28,500 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา สามารถเคล่ือนย้ายได้ ขนาด 1,000 watt 2 way ขนาด
ล าโพง 15 นิ้ว สามารถเช่ือมต่อ USB, SD Card, Wireless, ไมโครโฟน และสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)  

 เป็นเงิน 20,000  บาท 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมค์ลอย มีรบบ UHF ขนาดเสียงไม่น้อยกว่า 100 เดซิเบล มีความยาวในช่วงสัญญาณ 

100 เมตร ขนาด 220 โวลต์ มีชุดไมค์ 2 ตัว ใช้ได้กับถ่านไฟฉายขนาด AA 2 ก้อน มีความถ่ีต้ังแต่ 40Hz – 20 KHz  
  เป็นเงิน 8,500 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
4.1.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) ต้ังไว้ 150,000 บาท 



เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
งานบริหารงานคลัง (00113)   ต้ังไว้ 2,532,360 บาท  
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 2,332,360 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000)  ต้ังไว้รวม 2,332,360 บาท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)   ต้ังไว้ 1,030,720 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าเล่ือนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล รายละเอียด ดังนี้  
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง 1 อัตรา เดือนละ 30,790 บาท จ านวน 12 เดือน  

     เป็นเงิน 369,480 บาท 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 26,460 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 317,520 บาท  
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เดือนละ 25,470 บาท จ านวน 12 เดือน  

       เป็นเงิน 305,640 บาท   
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท จ านวน 1 เดือน   

   เป็นเงิน 11,510 บาท 
(5)  นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 15,060 บาท จ านวน 1 เดือน  

 เป็นเงิน 15,060 บาท   
(6) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท จ านวน 1 เดือน  

   เป็นเงิน 11,510 บาท           
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)            
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (5220200) ต้ังไว้ 12,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานส่วนต าบล รายละเอียด 
ดังนี้  

(1) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 1 เดือน  
    เป็นเงิน 2,000 บาท  

(2) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท   
   เป็นเงิน 10,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300) ต้ังไว้ 42,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ให้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)  ต้ังไว้ 1,187,640 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป รายละเอียด ดังนี้ 



(1) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 15,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 187,200 บาท   

(2) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เดือนละ 15,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 187,200 บาท  

(3) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 15,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 187,200 บาท  

(4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 10,170 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 122,040 บาท  

(5) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 180,000 บาท  

(6) พนักงานจดมาตรวัดน้ า 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 108,000 บาท  

(7) คนงานท่ัวไป 2 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 216,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ต้ังไว้ 60,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป รายละเอียด ดังนี้  
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท  
(2) พนักงานจดมาตรวัดน้ า 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 12,000 บาท  
(3) คนงานท่ัวไป 2 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 190,000 บาท 
2.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ต้ังไว้รวม 150,000 บาท 
2.1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    ต้ังไว้ 
150,000 บาท 

 (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการจัดท าโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

เป็นเงิน 20,000 บาท  



(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการจัดท าโครงการจัดท าแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ต่อเนื่องจากในปีท่ีผ่านมา  

     เป็นเงิน 100,000 บาท 
(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการจัดท าโครงการออกส ารวจเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ

ภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
    เป็นเงิน 10,000 บาท 

(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ
จัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  เช่น การจัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ฯลฯ  

เป็นเงิน 10,000 บาท 
(5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดท าแผนท่ีภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  

         เป็นเงิน 10,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 

 งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.2 หมวดค่าวัสดุ (5330000)  ต้ังไว้ 30,000 บาท 
2.2.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)  ต้ังไว้ 30,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน แก้วน้ า ไม้กวาด เข่ง น้ าด่ืม ฯลฯ เพื่อใช้ในหน่วยงาน
และไว้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)  ต้ังไว้ 10,000 บาท 
2.3.1  ประเภทค่าไปรษณีย์ (5340400)  ต้ังไว้ 10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
3. งบลงทุน (530000) รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000) ต้ังไว้รวม 10,000 บาท 
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) ต้ังไว้ 10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก ชนิดบานเล่ือนกระจก จัดเก็บ 3 ช้ัน ขนาด      5 ฟุต 
จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)   
งานบริหารงานคลัง (00111) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   ต้ังไว้รวม 796,000 บาท 
 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)   ต้ังไว้ 796,000 บาท 
 
1. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 690,000 บาท  



1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000) ต้ังไว้รวม 540,000 บาท  
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    ต้ังไว้ 
540,000 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
ประจ าต าบลสุมเส้า   

เป็นเงิน 30,000 บาท 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท าโครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)         ตามโครงการ

หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย  
เป็นเงิน 30,000 บาท 

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถานประกอบการ  
       เป็นเงิน 30,000 บาท           

(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี ประจ าศูนย์บริการช่วยเหลือ 
ประชาชน (ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย)   

   เป็นเงิน 380,000 บาท  
(5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจักโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลสุมเส้า เป็นเงิน 20,000 บาท 
(6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนน และการเสริมสร้างวินัยจราจร  
  เป็นเงิน 50,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 
1.2 หมวดค่าวัสดุ (5330000) ต้ังไว้รวม 150,000 บาท  
1.2.1  ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (5331200) ต้ังไว้ 100,000 บาท 

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดดับเพลิงให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัย และชุดเครื่องแบบให้แก่ 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) เป็นเงิน 

50,000 บาท 
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ-กู้ภัย ส าหรับใช้ 

ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
 เป็นเงิน 50,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 
 
1.2.2  ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง (5331600) ต้ังไว้ 50,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ส าหรับใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น หัวฉีดน้ าดับเพลิง, รองเท้าดับเพลิง, สายส่งน้ าดับเพลิง, ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิง, ข้อต่อ
ท่อทางจ่ายน้ าดับเพลิง, ฝาปิดท่อทางจ่ายน้ าออก, ข้อต่อทางแยกน้ า, และน้ ายาดับเพลิง, ยางรถยนต์ ฯลฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 
2. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 106,000 บาท  
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000) ต้ังไว้รวม 106,000 บาท  
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) ต้ังไว้ 20,000 บาท 



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องแต่งกายดับเพลิง ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และวัสดุอุปกรณ์อื่น
ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 150×180×50 ซม. ช้ัน 40+40+40+60 ซม.    ขาหมู 10 จ านวน 1 
หลัง (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารท่ัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    

 
2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5410800) ต้ังไว้ 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจ ารถ กู้ชีพ-กู้ภัย ส าหรับงานปูองกันแลบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น เปลหามคนไข้ เครื่องช่วยหายใจ ชุดถังออกซิเจนติดรถ เตียงเข็นผู้ ปุวยแบบปรับหลัง 
กระเป๋าใส่อุปกรณ์ ALS ไม้ดามแขน-ขา สายรัดสะดือ หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารท่ัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 
2.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (5410600) ต้ังไว้ 36,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุส่ือสาร ICON 5 Watts ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันแลบรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จ านวน   3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
12,000 บาท  
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารท่ัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกันภัยฝุายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
แผนงานการศึกษา (00210)   ต้ังไว้ 14,670,358 บาท 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)   ต้ังไว้ 6,129,700 บาท 
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 5,878,400 บาท  
1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000) ต้ังไว้รวม 5,878,400 บาท   
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ต้ังไว้ 3,022,000 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าเล่ือนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล   เป็นเงิน 
417,520 บาท รายละเอียด ดังนี้  

(1.1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา) 1 อัตรา    เดือนละ 
36,300 บาท   

  เป็นเงิน 100,000 บาท 
(1.2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เดือนละ 26,460 บาท จ านวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 317,520 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าเล่ือนระดับ ส าหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก, ครู (ค.ศ.
1) จ านวน 9 อัตรา เป็นเงิน 2,604,480 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

(2.1) ครู (คศ.1) (ศพด.วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม) 1 อัตรา เดือนละ 24,750 บาท  จ านวน 12 เดือน  
       เป็นเงิน 297,000 บาท  

(2.2) ครู (คศ.1) (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 24,930 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 299,160 บาท  

(2.3) ครู (คศ.1) (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 23,810 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 285,720 บาท  



(2.4) ครู (คศ.1) (ศพด.บ้านห้วยวังโตน) 1 อัตรา เดือนละ 24,750 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 297,000 บาท  

(2.5) ครู (คศ.1) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 25,240 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 302,880 บาท  

(2.6) ครู (คศ.1) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 24,290 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 291,480 บาท  

(2.7) ครู (คศ.1) (ศพด.บ้านดงปอ) 1 อัตรา เดือนละ 24,930 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 299,160 บาท  

(2.8) ครู (คศ.1) (ศพด.บ้านแพงศรี) 1 อัตรา เดือนละ 25,240 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 302,880 บาท  

(2.9) ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองบัวบาน) 1 อัตรา เดือนละ 19,100 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 229,200 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)  ต้ังไว้ 2,384,400 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป                  เป็นเงิน 
553,080 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

(1.1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองบัวบาน) 1 อัตรา เดือนละ 12,630 บาท              จ านวน 12 
เดือน  

เป็นเงิน 151,560 บาท 
(1.2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 12,070 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 144,840 บาท 
(1.3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองนาไฮ สาขาบ้านโนนทับช้าง) 1 อัตรา เดือนละ    12,390 บาท 

จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 148,680 บาท 

(1.4) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน   
เป็นเงิน 108,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป                 เป็นเงิน 
1,831,320 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

(2.1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เดือนละ 18,760 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 225,120 บาท  

(2.2) ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา เดือนละ 16,070 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 192,840 บาท  

(2.3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 9,780 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 117,360 บาท  

(2.4) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 10 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 1,080,000 บาท    

(2.5) คนงานท่ัวไป 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 

(2.6) นักการภารโรง 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 



ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ต้ังไว้ 252,000 บาท   

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ท่ัวไป         เป็นเงิน 
84,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

(1.1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองบัวบาน) 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 24,000 บาท 

 
(1.2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท 
(1.3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองนาไฮ สาขาบ้านโนนทับช้าง) 1 อัตรา เดือนละ       2,000 บาท 

จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 24,000 บาท 

(1.4) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดือน   
เป็นเงิน 12,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป         เป็นเงิน 

168,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
(2.1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท  
(2.2) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 10 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 120,000 บาท    
(2.3) คนงานท่ัวไป 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 12,000 บาท 
(2.4) นักการภารโรง 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 12,000 บาท 
 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.4 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300) ต้ังไว้ 220,000 บาท   

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา        1 อัตรา 
เดือนละ 3,500 บาท   

เป็นเงิน 10,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ (คศ.2) ส าหรับข้าราชการครู เป็นเงิน 210,000 บาท       รายละเอียด ดังนี้ 
(2.1) ครู (คศ.1) (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 42,000 บาท  
(2.2) ครู (คศ.1) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  



เป็นเงิน 42,000 บาท  
(2.3) ครู (คศ.1) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท  
(2.4) ครู (คศ.1) (ศพด.บ้านดงปอ) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท  
(2.5) ครู (คศ.1) (ศพด.บ้านแพงศรี) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 172,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)  ต้ังไว้รวม 62,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (5310100) ต้ังไว้ 
10,000 บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่า
พาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจ
กระดาษค าตอบ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ       การประเมินบุคล การทดสอบ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)  ต้ังไว้ 42,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 
เดือน ผู้ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)  ต้ังไว้ 10,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
 

2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ต้ังไว้ 50,000 บาท    
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    ต้ังไว้ 
50,000 บาท   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาภายในเขตต าบลสุมเส้า ในช่วงปิดภาค
เรียน เช่น  ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, ค่าเบ้ียเล้ียง หรือค่าจ้างในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 

2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)  ต้ังไว้ 60,000 บาท    



2.3.1  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)  ต้ังไว้ 30,000 บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา เพื่อน ามาใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟูาส าหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา ฯลฯ (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2.3.2  ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)  ต้ังไว้ 30,000 บาท 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เช่น สี ค้อน ข้อต่อ กาว เทปพันเกลียว ท่อพีวีซี ไม้แปร
รูปต่างๆ กระเบ้ืองมุงหลังคา เหล็กชนิดต่างๆ ฯลฯ เพื่อน ามาใช้ในงานซ่อมบ ารุงอาคารและสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
3. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 79,300 บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)  ต้ังไว้รวม 49,300 บาท 
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)  ต้ังไว้ 49,300 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 9 ชุด ชุดละ 5,000 บาท ส าหรับใช้ในงานราชการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)     

 เป็นเงิน 45,000 บาท      
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน  1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานราชการและผลิตเอกสารต่างๆ และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   
เป็นเงิน 4,300 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)  ต้ังไว้รวม 30,000 บาท 
3.2.1 ประเภทอาคารต่างๆ (5420700)  ต้ังไว้ 30,000 บาท 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม เพื่อให้เด็กได้แสดงออก
ถึงความรักความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   ต้ังไว้ 8,540,658 บาท 
 
1. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 4,552,658 บาท 
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ต้ังไว้รวม 2,151,800 บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)   ต้ังไว้ 
394,600 บาท 

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น      ค่าของ
รางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืม ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ  

เป็นเงิน 50,000 บาท 
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “โครงการจัดนิทรรศการแสดงส่ือการเรียนการสอนและผลงานเด็ก

ปฐมวัย” เพื่อให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของผลการเรียนท่ีผ่านมาของเด็กปฐมวัย 
และส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจใฝุเรียนรู้ เรียนรู้แลกเปล่ียนระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถึงการ



แสดงออกทางด้านความคิดและสติปัญญา เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ   

   เป็นเงิน 50,000 บาท                
 (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ส าหรับเด็ก

และเยาวชนต าบลสุมเส้า  
   เป็นเงิน 30,000 บาท       

 (4) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบส าหรับอาหารกลางวัน ประเภทอาหารเสริมตามหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่  เช่น  
ไอโอดีน  ผลไม้  ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  ท้ัง  8 ศูนย์ อัตราคนละ 5 
บาท ต่อคนต่อวัน จ านวน 245 วัน โดยจ านวนเด็กนักเรียนท้ังหมด 216 คน     

เป็นเงิน 264,600 บาท       
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300) ประเภท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว้ 1,757,200 บาท 

(1) โครงการอาหารกลางวันส าหรับสนับสนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ท้ัง 8 ศูนย์  
จ านวน 256 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 1,254,400 บาท แยกเป็น 
 

(1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาไฮ–โนนสะอาด จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 58 คน   
เป็นเงิน 284,200 บาท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 69,600 บาท (ภาคเรียนท่ี 2/2561) จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 69,600 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561) จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 69,600 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562) จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 75,400 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562) จ านวน 65 วัน   
 
 
 

(1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวบาน จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 17 คน    
เป็นเงิน 83,300 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 20,400 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 20,400 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 20,400 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 22,100 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 35 คน                 
เป็นเงิน 171,500 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 42,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 42,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 42,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 45,500 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงศรี จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 18 คน  
เป็นเงิน 88,200 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 21,600 บาท  (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   



 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 21,600 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 21,600 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 23,400 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังโตน จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 19 คน           
เป็นเงิน 93,100 บาท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 22,800 บาท  (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 22,800 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 22,800 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 24,700 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงปอ จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 29 คน                 
เป็นเงิน 142,100 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 34,800 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 34,800 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 34,800 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 37,700 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562) จ านวน 65 วัน   
 
 
 
 
 

(1.7)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 44 คน  
เป็นเงิน 215,600 บาท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 52,800 บาท  (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 52,800 บาท  (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 52,800 บาท  (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 57,200 บาท  (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 36 คน            
เป็นเงิน 176,400 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 43,200 บาท  (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 43,200 บาท  (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 43,200 บาท  (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 60 วัน   
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 46,800 บาท  (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน 65 วัน   
 

(2) โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน-ต าบลสุมเส้า 
ท้ัง 8 ศูนย์ (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) จ านวน 216 คน   

    เป็นเงิน 367,200 บาท  
 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี) องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เป็นเงิน 135,600 บาท 

(3.1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 120 คน  
เป็นเงิน 24,000 บาท 



(3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 120 คน  
เป็นเงิน 24,000 บาท 

(3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จ านวน 120 คน  
เป็นเงิน 36,000 บาท 

(3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 120 คน  
เป็นเงิน 51,600 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ ท่ีเคยจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 หมวดค่าวัสดุ (5330000)  ต้ังไว้รวม 2,400,858 บาท 
1.2.1 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (5330400) ต้ังไว้ 2,400,858 บาท 

(1) โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จ านวน 7 โรง จ านวนเด็ก 997 คน จ านวน 260 วัน      เป็นเงิน 1,868,378 แยก
เป็น     

- นมบรรจุถุง ๆ ละ 7 บาท จ านวน 206 วัน  เป็นเงิน 1,437,674 บาท 
- นมบรรจุกล่อง ๆ ละ 8 บาท จ านวน 54 วัน  เป็นเงิน 430,704 บาท  
 
(1.1) โรงเรียนสุมเส้าวิทยา จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 287 คน  

เป็นเงิน 537,838 บาท แยกเป็น 
- นมบรรจุถุง ๆ ละ 7 บาท จ านวน 206 วัน  เป็นเงิน 413,854 บาท 
- นมบรรจุกล่อง ๆ ละ 8 บาท จ านวน 54 วัน  เป็นเงิน 123,984 บาท  
 
(1.2)  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮ-โนนสะอาด จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 177 คน  

เป็นเงิน 331,698 บาท  แยกเป็น 
- นมบรรจุถุง ๆ ละ 7 บาท จ านวน 206 วัน  เป็นเงิน 255,234 บาท 
- นมบรรจุกล่อง ๆ ละ 8 บาท จ านวน 54 วัน  เป็นเงิน 76,464 บาท  
 
(1.3) โรงเรียนบ้านดงปอ จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 87 คน  

เป็นเงิน 163,038 บาท  แยกเป็น 
- นมบรรจุถุง ๆ ละ 7 บาท จ านวน 206 วัน  เป็นเงิน 125,454 บาท 
- นมบรรจุกล่อง ๆ ละ 8 บาท จ านวน 54 วัน  เป็นเงิน 37,584 บาท  
 
(1.4)  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 71 คน  

เป็นเงิน 133,054 บาท แยกเป็น 
- นมบรรจุถุง ๆ ละ 7 บาท จ านวน 206 วัน  เป็นเงิน 102,382 บาท 
- นมบรรจุกล่อง ๆ ละ 8 บาท จ านวน 54 วัน  เป็นเงิน 30,672 บาท  



 
(1.5) โรงเรียนบ้านดงยาง จ านวนนักเรียน ไม่น้อยกว่า 198 คน  

เป็นเงิน 371,052 บาท แยกเป็น 
- นมบรรจุถุง ๆ ละ 7 บาท จ านวน 206 วัน  เป็นเงิน 285,516 บาท 
- นมบรรจุกล่อง ๆ ละ 8 บาท จ านวน 54 วัน  เป็นเงิน 85,536 บาท  
 
(1.6)  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างค า จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 132 คน  

เป็นเงิน 247,368 บาท แยกเป็น 
- นมบรรจุถุง ๆ ละ 7 บาท จ านวน 206 วัน  เป็นเงิน 190,344 บาท 
- นมบรรจุกล่อง ๆ ละ 8 บาท จ านวน 54 วัน  เป็นเงิน 57,024 บาท  
 
 
(1.7) โรงเรียนบ้านแพงศรี จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 45 คน   

เป็นเงิน 84,330 บาท  แยกเป็น 
- นมบรรจุถุง ๆ ละ 7 บาท จ านวน 206 วัน  เป็นเงิน 64,890 บาท 
- นมบรรจุกล่อง ๆ ละ 8 บาท จ านวน 54 วัน  เป็นเงิน 19,440 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

(2) โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ท้ัง 8 ศูนย์ 
นมบรรจุกล่อง กล่องละ 8 บาท จ านวนเด็ก 256 คน จ านวน 260 วัน  

เป็นเงิน 532,480 บาท  
(2.1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาไฮ - โนนสะอาด จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 58 คน      

เป็นเงิน  120,640 บาท  
(2.2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวบาน จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 17 คน  

เป็นเงิน 35,360 บาท  
(2.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 35 คน  

 เป็นเงิน 72,800 บาท   
          (2.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงศรี จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 18 คน  

 เป็นเงิน 37,440 บาท  
(2.5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังโตน จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 19 คน  

 เป็นเงิน 39,520 บาท  
(2.6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงปอ จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 29 คน   

 เป็นเงิน 60,320 บาท  
(2.7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 44 คน  

 เป็นเงิน 91,520 บาท   
(2.8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 36 คน  

 เป็นเงิน 74,880 บาท   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 3,988,000 บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000)  ต้ังไว้รวม 3,988,000 บาท 
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200) ต้ังไว้ 3,988,000 บาท 

โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จ านวน 7 โรง จ านวนเด็ก 997 คน ใน
อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 3,988,000 แยกเป็น 

(1) โรงเรียนสุมเส้าวิทยา จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 287 คน  
เป็นเงิน 1,148,000 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 287,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 287,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 287,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 287,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 

(2) โรงเรียนบ้านหนองนาไฮ - โนนสะอาด จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 177 คน  
เป็นเงิน 708,000 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 177,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 177,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 177,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 177,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 

(3) โรงเรียนบ้านดงปอ จ านวนเด็กไมน่้อยกว่า 87 คน  
เป็นเงิน 348,000 บาท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 87,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 87,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 87,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 87,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 

(4) โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 71 คน  
เป็นเงิน 284,000 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 71,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 71,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 71,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 71,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 

(5) โรงเรียนบ้านดงยาง จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 198 คน  
เป็นเงิน 792,000 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 198,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 



 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 198,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 198,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 198,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 

(6) โรงเรียนบ้านหนองแสนตอ-โนนสร้างค า จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 132 คน  
เป็นเงิน 528,000 บาท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 132,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 132,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 132,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 132,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 

(7) โรงเรียนบ้านแพงศรี จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 45 คน  
เป็นเงิน 180,000 บาท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดท่ี 1   เป็นเงิน 45,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 2   เป็นเงิน 45,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 2/2561)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 3   เป็นเงิน 45,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 
 งวดท่ี 4   เป็นเงิน 45,000 บาท   (ภาคเรียนท่ี 1/2562)  จ านวน  50  วัน 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

แผนงานสาธารณสุข (00220)   ต้ังไว้รวม 1,535,180 บาท 
 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (0000221)   ต้ังไว้ 1,535,180 บาท 
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 447,080 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000)  ต้ังไว้รวม 447,080 บาท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าเล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าเล่ือนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา เดือนละ 36,300 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)   ต้ังไว้ 325,080 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา เดือนละ 18,090 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 217,080 บาท   
(2) คนงานท่ัวไป 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 108,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)   ต้ังไว้ 12,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.4 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300) ต้ังไว้ 10,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
2. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 695,000 บาท  
2.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000) ต้ังไว้รวม 395,000 บาท   
2.1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    ต้ังไว้ 
395,000 บาท  

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน ใน 
เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  

  เป็นเงิน 20,000 บาท  
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบริหารจัดการในกระบวนการสอบสวนโรคของทีม 

สอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว SRRT ระดับต าบล เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในเขตต าบลสุมเส้า  
เป็นเงิน 10,000 บาท  

(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร และส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก ่
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และผู้จ าหน่ายอาหารในตลาด ในเขตพื้นท่ีต าบล 
สุมเส้า โดยร่วมกับ รพ.สต.สุมเส้า และ รพ.สต.หนองแสนตอ   

  เป็นเงิน 10,000 บาท 
(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพส าหรับผู้ท าหน้าท่ีดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน (อสม.  

แกนน าสุขภาพ ผู้น าองค์กรในชุมชน ฯลฯ)   
 เป็นเงิน  30,000  บาท 

(5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการ 
ส่งเสริมสุขภาพการปูองกันและควบคุมโรคต่างๆ  รวมถึงการเตรียมความพร้อม การแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่
ประชาชน   

  เป็นเงิน 30,000  บาท 
(6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพการปูองกันและควบคุม 

โรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อม การแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ท่ีไม่ใช่การให้ความรู้)     
        เป็นเงิน  10,000  บาท 

(7)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการปูองกันโรค 
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV   

 เป็นเงิน  10,000  บาท 
(8)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมการรณรงค์การลด คัดแยกขยะท่ีต้นทาง  

และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักการ 3Rs ประชารัฐ   
   เป็นเงิน  100,000  บาท 

(9)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมการด าเนินการกิจการตลาด  



  เป็นเงิน  10,000  บาท 
(10)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   เป็นเงิน  20,000  บาท 

(11)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(นอกเหนือจากการให้ความรู้)  

   เป็นเงิน  20,000  บาท 
 

(12)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ในการก าจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่ง 
น้ าสาธารณะ  

เป็นเงิน  5,000  บาท 
(13)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชน การใช้น้ าอย่างประหยัด และการจัดการน้ าเสียในชุมชน  
             เป็นเงิน  20,000  บาท 

(14)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาคน 
จมน้ าเสียชีวิตในชุมชน   

  เป็นเงิน  30,000  บาท 
(15) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูและบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนโดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชน (นอกเหนือจากการให้ความรู้)  
   เป็นเงิน 20,000 บาท 

 (16) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  
           เป็นเงิน 10,000 บาท 

 (17) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการคุณภาพอากาศ  
               เป็นเงิน 10,000 บาท 

 (18) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อการส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

            เป็นเงิน 10,000 บาท 
 (19) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day      

         เป็นเงิน 10,000 บาท 
 (20) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์  

                     เป็นเงิน 10,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 
2.2 หมวดค่าวัสดุ (5330000) รวมต้ังไว้ 300,000 บาท  
2.2.1  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุการแพทย์ (5330900)  ต้ังไว้ 230,000 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ และชุดทดสอบในการตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนในอาหาร ประกอบด้วยชุด
ทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit) , ชุดทดสอบความสะอาดภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SWAB TEST) , ชุด
ทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) , ชุดทดสอบสารบอแรกซ์และสารเคมี          (ผงกรอบ) , ชุดทดสอบโซเดียม
ไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) , ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา),           ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ ายาดองศพ) 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ เช่น กรรไกร , คัตเตอร์ , แอลกอฮอล์ , ส าลี , ปากคีบ , ตะแกรงเหล็ก , 
หลอดทดลอง , ปิเป็ต , หลอดดูด , หลอดหยด,บีกเกอร์ ฯลฯ  

เป็นเงิน 30,000 บาท  
 



 
 

 (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน, ทรายอะเบท รวมท้ังอุปกรณ์ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

   เป็นเงิน 200,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 
2.2.2  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)  ต้ังไว้ 70,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับใช้ในการผสมกับน้ ายาเคมีในการฉีดพ่นหมอกควัน
ให้กับหมู่บ้านในเขตต าบลสุมเส้า ท้ัง 19 หมู่บ้าน และน้ ามันเช้ือเพลิงท่ีใช้ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   
 
3. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 380,000 บาท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000) ต้ังไว้ 380,000 บาท 
3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (5610300) ต้ังไว้ 380,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อจัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 
20,000  บาท จ านวน 19 หมู่บ้าน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)       งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 
4. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 13,100 บาท 
4.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000) ต้ังไว้ 13,100 บาท 
4.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) ต้ังไว้ 6,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ขนาด 80×170 cm. จ านวน 1 หลัง      (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)       งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    
 
4.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) ต้ังไว้ 7,100 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Inkjet Printer ส าหรับกระดาษ A3 คุณลักษณะพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยี
แบบพ่นหมึก(Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที(ipm) มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ    8.1 ภาพต่อนาที(ipm) มีช่องเช่ือมต่อ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)       งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)   ต้ังไว้รวม 1,102,760 บาท 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)   ต้ังไว้ 1,102,760 บาท 



 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 962,760 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000) ต้ังไว้รวม 962,760 บาท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ต้ังไว้ 571,200 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าเล่ือนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา เดือนละ 26,460 บาท จ านวน 12 เดือน  
      เป็นเงิน 317,520 บาท  

(2) นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เดือนละ 21,140 บาท จ านวน 12 เดือน  
          เป็นเงิน 253,680 บาท    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
 
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) ต้ังไว้ 337,560 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป รายละเอียด ดังนี้  
(1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อตัรา เดือนละ 19,130 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 229,560 บาท   
(2) คนงานท่ัวไป 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 108,000 บาท   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
 
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)   ต้ังไว้ 12,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 

 
1.1.4 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300) ต้ังไว้ 42,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ให้แก่ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา   
เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
 
 
 
2. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 136,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)  ต้ังไว้รวม 36,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)  ต้ังไว้ 36,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เดือนละ 3,000 บาท จ านวน 12 
เดือน ผู้ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
 



2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ต้ังไว้ 100,000 บาท    
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300) ต้ังไว้ 
100,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ หรือวันผู้สูงอายุ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เช่น ค่าเวที ค่าอาหารรับรอง ค่าเครื่องด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 

 
3. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000) ต้ังไว้ 4,000 บาท 
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) ต้ังไว้ 4,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเล่ือนกระจก แบบ 2 บาน ขนาด 85 x 110 เซนติเมตร จ านวน  1 หลัง ส าหรับใช้
ในงานราชการของกองสวัสดิการสังคม  (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
         
 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   ต้ังไว้รวม 16,285,480 บาท 
 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   ต้ังไว้ 2,664,480 บาท   
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 1,792,480 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000) ต้ังไว้รวม 1,792,480 บาท  
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ต้ังไว้ 754,720 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าเล่ือนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการกองช่าง 1 อัตรา เดือนละ 31,340 บาท จ านวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 376,080 บาท  

(2) หัวหน้าฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร 1 อัตรา เดือนละ 23,550 บาท จ านวน 12 เดือน     
เป็นเงิน 282,600 บาท 

(3) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท จ านวน 1 เดือน  
  เป็นเงิน 11,510 บาท 

(4) นายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท  
เป็นเงิน 50,000 บาท 

(5) นายช่างส ารวจ 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท จ านวน 1 เดือน  
   เป็นเงิน 11,510 บาท 

(6) นายช่างไฟฟูา 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท จ านวน 1 เดือน  
  เป็นเงิน 11,510 บาท 

(7) เจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา เดือนละ 11,510 บาท จ านวน 1 เดือน  
  เป็นเงิน 11,510 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชม (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 



1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (5220200) ต้ังไว้ 18,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานส่วนต าบล รายละเอียด 

ดังนี้  
(1) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 1 เดือน  

  เป็นเงิน 2,000 บาท 
(2) นายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท   

  เป็นเงิน 10,000 บาท 
(3) นายช่างส ารวจ  1 อัตรา เดือนละ 2,000  บาท จ านวน 1 เดือน  

   เป็นเงิน 2,000 บาท 
(4) นายช่างไฟฟูา 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 1 เดือน  

        เป็นเงิน 2,000 บาท 
 
 

(5) เจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 1 เดือน 
  เป็นเงิน 2,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300) ต้ังไว้ 60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ให้แก่  
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท 
(2) หัวหน้าฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท  

 เป็นเงิน 18,000 บาท   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)  ต้ังไว้ 827,760 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 10,170 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 122,040 บาท 
(2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 อัตรา เดือนละ 10,080 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 120,960 บาท  
(3) ผู้ช่วยช่างส ารวจ 1 อัตรา เดือนละ 11,650 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 139,800 บาท   
(4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 10,080 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 120,960 บาท 
(5) คนงานท่ัวไป 3 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 324,000 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ต้ังไว้ 132,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป รายละเอียด ดังนี้  



(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 24,000 บาท 

(2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 24,000 บาท 

(3) ผู้ช่วยช่างส ารวจ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 24,000 บาท  

 
(4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 24,000 บาท  
(5) คนงานท่ัวไป 3 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

       เป็นเงิน 36,000 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
2. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 642,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)  ต้ังไว้รวม 142,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (5310100)     
ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)  ต้ังไว้ 42,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 1 อัตรา เดือนละ 3,500 
บาท จ านวน 12 เดือน ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000) ต้ังไว้รวม  100,000 บาท                                             
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (5320100) ต้ังไว้ 100,000 บาท    เพื่ อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างหน่วยงานราชการหรือเอกชนท่ีมี
ความช านาญ เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนถ่าย , บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุมเส้า เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ   

- ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสุมเส้า หมู่ 1 และ 19 ต้ังไว้ 50,000 บาท      - ร ะ บ บ
ประปาหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี หมู่ 10 และ 12 ต้ังไว้ 50,000 บาท  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000) ต้ังไว้รวม 400,000 บาท 
2.3.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) ต้ังไว้ 250,000 บาท 

(1)  เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา (หลอดไฟฟูา) และอุปกรณ์ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
น ามาใช้ในการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ฟิวส์ ฯลฯ 
(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

เป็นเงิน 200,000 บาท    
 (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาของส านักงาน เปล่ียนหรือซ่อมแซมไฟฟูาภายในอาคารส านักงาน
หรือ เครื่องมือในการติดต้ังไฟฟูา ต่อหรือเช่ือมไฟฟูา หรือถุงมือปูองกันไฟดูด เข็มขัดนิรภัยปูองกันไฟฟูาดูด (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)  

   เป็นเงิน 50,000 บาท      
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600) ต้ังไว้ 150,000 บาท  

(1) เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กรูปพรรณ, น๊อต, ตะปู, ลวดเช่ือม, สีทากันสนิม,  
สีน้ ามัน และอุปกรณ์ประปา เช่น มิเตอร์น้ า, ข้อต่อ, กาว, เทปพันเกลียว, ปูนขาว, สารส้ม, คลอรีน ฯลฯ เพื่อน ามาใช้
ในระบบน้ าประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีเสมอ 
(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

   เป็นเงิน 100,000 บาท 
(2) เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 10,     หมู่ 12 และ

หมู่ 19 เช่น ท่อส่งน้ าดิบ-น้ าใส ท่อสูบน้ าดิบ ประตูน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 นิ้ว งานระบบภายใน ฯลฯ (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)  

    เป็นเงิน 50,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
3. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 230,000 บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000) ต้ังไว้รวม 80,000 บาท 
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5410800) ต้ังไว้ 30,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ตรวจโคลิ
ฟอร์มในน้ าและน้ าแข็ง (อ.11) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ า (อ.31)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ (5411300) ต้ังไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแสตนเลส กว้าง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร จ านวน 2 อัน     อันละ 5,000 

บาท(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (5410300) ต้ังไว้ 30,000 บาท 



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคาอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคาเหล็กคลุมด้วยอลูมิเนียม โครงหลังคาเป็นท่อเหล็กกลม
ทาสี หรือชุบสีมีระยะห่างของโครงหลังคาและมีความสูงตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิ มีท่ีนั่งสองแถว เป็นโครงเหล็กท่ี
สามารถพับได้พร้อมเบาะนั่งสองข้าง ส าหรับรถยนต์รุ่น  Carry  เครื่องยนต์ 1.6L  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (5410700) ต้ังไว้ 10,000 บาท     เพื่ อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง Panasonic ใช้เซ็นเซอร์ MOS ประสิทธิภาพสูง ให้ความละเอียด     16 ล้านพิกเซล มีความเร็ว
ชัตเตอร์สูงสุดท่ี 1/2,000 วินาที ความไวแสง ISO 1600-6400 บันทึกวิดีโอได้ในระดับ Full HD 1080p พร้อมระบบ
กันภาพส่ันไหว สามารถซูมได้ 20 เท่า และซูมอัจฉริยะได้อีก 40 เท่า โดยมีจอแสดงผลเป็น LCD ท่ีพับได้ 180 องศา 
ความละเอียด 1.04 ล้านพิกเซล รองรับการเช่ือมต่อผ่าน Wi-Fi ในตัว และใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ติดเลนส์ระยะ
เทียบเท่า 28-560 มิลลิเมตร รูรับแสง f/3.3-6.4   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 

3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000) ต้ังไว้รวม 150,000 บาท 
3.2.1 ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง (5421200) ต้ังไว้ 150,000 บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ให้บริการท่ีมีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม หรือสถาปัตยกรรม ในการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 

งานไฟฟ้าถนน (00242)   ต้ังไว้ 13,621,000 บาท  
 
1. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 13,321,000 บาท 
1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000) ต้ังไว้รวม 13,321,000 บาท 
1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (5421000) ต้ังไว้ 9,374,000 บาท 
ประเภทถนน (516) 
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บา้นสุมเส้า หมู่ที่ 1,19         ข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสุมเส้า 
ต้ังไว้ 476,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านสุมเส้า หมู่ท่ี 1 ,19 ข้างท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ถมหินไหล่
ทางท้ังสองข้าง (ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บา้นสงเปอืย หมู่ที่ 3              ต้ังไว้ 
454,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล .) ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย หมู่ท่ี 3 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ถมหินไหล่ทางท้ังสองข้าง   (ตามรายละเอียด
ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  



ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงปอ หมู่ที่ 4                ต้ังไว้ 
234,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงปอ หมู่ท่ี 4 กว้าง   3 เมตร 
ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 399 ตารางเมตร ถมหินไหล่ทางท้ังสองข้าง   ตามรายละเอียด 
ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5  
ต้ังไว้ 497,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองบัวบาน หมู่ท่ี 5 กว้าง 4 
เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ถมหินไหล่ทางท้ังสองข้าง  (ตามรายละเอียด
ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงยาง หมู่ที่ 6               
ต้ังไว้ 481,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงยาง หมู่ท่ี 6 กว้าง  4 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ถมหินไหล่ทางท้ังสองข้าง   (ตามรายละเอียด 
ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 9 

ต้ังไว้ 200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ท่ี 9  กว้าง 5 

เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ถมหินไหล่ทางท้ังสองข้าง  (ตามรายละเอียด
ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11       ต้ังไว้ 
414,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสะอาด หมู่ ท่ี 11                         
กว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร ถมหินไหล่ทางท้ังสองข้าง  (ตาม
รายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บา้นแพงศรี หมู่ที่ 14           
ต้ังไว้ 402,000 บาท 



เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านแพงศรี หมู่ท่ี 14 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ถมหินไหล่ทางท้ังสองข้าง  (ตามรายละเอียด
ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15       ต้ังไว้ 
495,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยวังโตน หมู่ ท่ี 15                   
กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ถมหินไหล่ทางท้ังสองข้าง  (ตาม
รายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงยาง หมู่ที่ 18          ต้ังไว้ 
492,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงยาง หมู่ท่ี 18 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ถมหินไหล่ทางท้ังสองข้าง  (ตามรายละเอียด 
ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
(11) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวังบาก – โนนสะอาด บ้านสุมเสา้ หมู่ที่ 1          ต้ังไว้ 
243,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังบาก – โนนสะอาด ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 7 ,200 ตารางเมตร และท่อระบายน้ า พร้อมเกรดปรับแต่งถนน      ตลอดสาย ( ตาม
รายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(12) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยหลวง บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3                     ต้ังไว้ 
246,000 บาท       

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยหลวง ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร และท่อระบายน้ า พร้อมเกรดปรับแต่งถนนตลอดสาย         (ตามรายละเอียดประมาณ
การและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(13) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยหินครก – ห้วยทับถ่าน บ้านดงยาง หมู่ที่ 6     ต้ังไว้ 
128,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยหินครก – ห้วยทับถ่าน ถนนกว้าง        6 เมตร ยาว 
650 เมตร  พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3900 ตารางเมตร และท่อระบายน้ า พร้อมเกรดปรับแต่งถนนตลอดสาย ( ตาม
รายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 



 
(14) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยโจด  บ้านหนองผือนอ้ย หมู่ที่ 8               ต้ังไว้ 
200,000 บาท      

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายห้วยโจด ถนนกว้าง 7.00 เมตร ยาว 600 เมตร และท่อ
ระบายน้ า พร้อมเกรดปรับแต่งถนนตลอดสาย (ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(15) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยหลวง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 9             ต้ังไว้ 
201,000 บาท      

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยหลวง ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 955 เมตร  พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,730 ตารางเมตร และท่อระบายน้ า พร้อมเกรดปรับแต่งถนนตลอดสาย                (ตามรายละเอียด
ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(16) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโนนสะอาด – ฝายดอกนารี บ้านโนนสะอาด       หมู่ที ่11 ต้ัง
ไว้ 230,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนสะอาด – สายดอกนารี ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,700 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร และท่อระบายน้ า พร้อมเกรดปรับแต่งถนนตลอดสาย (ตาม
รายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(17) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยเตยค าหล่ม – บ๋ากกค้อ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 19 ต้ังไว้ 
312,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายห้วยเตยค าหล่ม – บ๋ากกค้อ ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 9000 ตารางเมตร และท่อระบายน้ า พร้อมเกรดปรับแต่งถนนตลอดสาย  (ตาม
รายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(18) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายเลียบห้วยหนองแสง บ้านสุมเสา้ หมู่ที่ 1           ต้ังไว้ 
138,000 บาท      

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย เลียบห้วยหนองแสง ถนนกว้าง 4.50 เมตร                                      
ยาว 1,000 เมตร ท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร 12 ท่อน (ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(19) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายเลียบห้วยดงน้อย บา้นดงยาง หมู่ที่ 6               ต้ังไว้ 
103,000 บาท     



เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สาย เลียบห้วยดงน้อย ถนนกว้าง 4.50 เมตร                                      
ยาว 700 เมตร  ท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร 12 ท่อน (ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(20) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายเลียบห้วยค าจ าปา บ้านดงยาง หมู่ที่ 6  
ต้ังไว้ 119,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายเลียบห้วยค าจ าปา ถนนกว้าง 4.00 เมตร                                      
ยาว 1,000 เมตร ท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร 6 ท่อน (ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(21) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายเลียบห้วยโจด บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14 ถึงถนนลูกรังสายห้วยโจด 
บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8   
ต้ังไว้ 227,000 บาท      

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เลียบห้วยโจด บ้านแพงศรี หมู่ท่ี 14 ถึงถนนลูกรังสายห้วย
โจด บ้านหนองผือน้อย หมู่ท่ี 8 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ท่อระบายน้ า 2 จุด จุดละ 6 ท่อน ขนาด Ø 
0.60 x 1.00 เมตร รวม 12 ท่อน (ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า
ก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(22) โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปอืย หมู่ที่ 3        ต้ังไว้ 
494,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย หมู่ท่ี 3 ผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร ระยะด าเนินการ 397 เมตร หนา 0.04  เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร (ตามรายละเอียด
ประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(23) โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านดงยาง หมู่ที่ 6          ต้ังไว้ 
461,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดงยาง หมู่ท่ี 6 ผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะด าเนินการ 370 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,772 ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดประมาณ
การและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 



(24) โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 11 ต้ังไว้ 
416,000 บาท      

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด       หมู่ท่ี 11 ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ระยะด าเนินการ 334 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร (ตาม
รายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(25) โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยวังโตน  หมู่ที่ 15 ต้ังไว้ 
466,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยวังโตน       หมู่ท่ี 15 ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะด าเนินการ 374 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,792 ตารางเมตร (ตาม
รายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(26) โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 16   ต้ังไว้ 
497,000 บาท      

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนทับช้าง      หมู่ท่ี 16 ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะด าเนินการ 399 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,912 ตารางเมตร (ตาม
รายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(27) โครงการวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตรและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อม     ฝาตะแกรง
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2 
ต้ังไว้ 331,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน จ านวน 315 ท่อน
พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ส าหรับท่อลอด Ø 0.40 และฝาปิดเหล็กตะแกรง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า
ก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
(28) โครงการวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตรและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อม   ฝาตะแกรง
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน  บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 12  
ต้ังไว้ 193,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน จ านวน 187 ท่อน
พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้าก าหนด)       



ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(29) โครงการวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x1.00 เมตรและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อม   ฝาตะแกรง
เหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสร้างค า หมู่ที่ 13  
ต้ังไว้ 224,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน จ านวน 230 ท่อน 
พร้อมบ่อพักส าเร็จรูปส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.2 ประเภทอาคารต่างๆ (5420700) ต้ังไว้ 3,947,000 บาท 
อาคารต่างๆ (509) 
(1) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.27 ล าห้วยบะยาว บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1  
ต้ังไว้ 500,000 บาท      

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.27 ล าห้วยบะยาว บ้านสุมเส้า หมู่ท่ี 1 ฝายกว้าง 15.00 เมตร  สันฝาย 
1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ าล้น มข.2527  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(2) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.27 ล าห้วยวังหม่ืน   บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ 7  
ต้ังไว้ 500,000 บาท        

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.27 ล าห้วยวังหมื่น บ้านหนองแสนตอ หมู่ท่ี  7 ฝายกว้าง 15.00 เมตร 
สันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ าล้น มข.2527  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
(3) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.27 ล าห้วยหนองหอย บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10  
ต้ังไว้ 500,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.27 ล าห้วยหนองหอย บ้านเจริญศรี หมู่ท่ี 10 ฝายกว้าง 15.00 เมตร สัน
ฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ าล้น มข.2527  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
(4) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.27 ล าห้วยหนองแสง  บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 19  
ต้ังไว้ 500,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.27 ล าห้วยหนองแสง บ้านสุมเส้า หมู่ท่ี 12 ฝายกว้าง 15.00 เมตร สัน
ฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ าล้น มข.2527  



ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(5) โครงการขุดลอกล าห้วยโจด บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 
ต้ังไว้ 497,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุดลอกล าห้วยโจด ปากบ่อกว้าง 12 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 900 เมตร ปรับแต่งคันคู
ดินตลอดแนวทั้งสองฝ่ัง (ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  
          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
(6) โครงการขุดลอกล าห้วยทับถ่าน บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14  
ต้ังไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุดลอกล าห้วยทับถ่าน ปากบ่อกว้าง 12 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 900 เมตร ปรับแต่งคัน
คูดินตลอดแนวทั้งสองฝ่ัง (ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  
          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
(7) โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   
ต้ังไว้  450,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ขนาดอาคารกว้าง 6.30 เมตร 
ยาว 7.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังค (00200)  แผนงานเคหะและชุมชม (00240) งานไฟฟูาถนน 
(00242)  ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
(8) โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 18  
ต้ังไว้  500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงยาง หมู่ท่ี 6 ,18  ขนาดอาคารกว้าง 7.00 เมตร ยาว 13.00  
เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังค (00200)  แผนงานเคหะและชุมชม (00240) งานไฟฟูาถนน 
(00242)  ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
2. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน  300,000 บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000) ต้ังไว้รวม  300,000 บาท 
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (5610400)                                                          
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหนองแสนตอ – โพนทัน  บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ 7  
ต้ังไว้  200,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าหนองแสนตอ – 
โพนทัน – ปุาช้า บ้านหนองแสนตอ หมู่ท่ี 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอเพ็ญ)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังค (00200)  แผนงานเคหะและชุมชม (00240) งานไฟฟูาถนน 
(00242)  ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 



(2) โครงการพาดสายไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17  
ต้ังไว้  100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ ในการพาดสายไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ 
และติดต้ังโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ท่ี 17 (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังค (00200)  แผนงานเคหะและชุมชม (00240) งานไฟฟูาถนน 
(00242)  ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

                                
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)   ต้ังไว้รวม 250,000 บาท 
 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)   ต้ังไว้ 250,000 บาท 
 
1. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 250,000 บาท  
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000) ต้ังไว้รวม 250,000 บาท  
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300) ต้ังไว้ 
250,000 บาท 
 (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมการท าขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี"     

เป็นเงิน 20,000  บาท 
 (2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมการท าอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ"  

เป็นเงิน 20,000  บาท 
(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมเยาวชน สู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (สภา

เยาวชน) ต าบลสุมเส้า  
เป็นเงิน 40,000 บาท 

 (4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ"  
เป็นเงิน 50,000  บาท 

 (5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ"  
เป็นเงิน 10,000  บาท 

 (6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ"  
เป็นเงิน 10,000  บาท 

 (7) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยยากไร้ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส"  
เป็นเงิน 20,000  บาท 

 (8) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมนวดแผนไทยให้กับผู้พิการ"  
เป็นเงิน 20,000  บาท 

 (9) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว"  
เป็นเงิน 20,000  บาท 

 (10) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี"  
เป็นเงิน 20,000  บาท 

 (11) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์"  
เป็นเงิน 20,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนา 4 ปี  (2561-2564) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ต้ังไว้รวม 390,000 บาท 
 



งานกีฬาและนันทนาการ (00262)   ต้ังไว้ 100,000 บาท 
 
1. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ต้ังไว้รวม 100,000 บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (5320200)   ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี “สุมเส้าเกมส์”เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และ
ส่งเสริมกีฬาต่อต้านยาเสพติด เช่น  ค่าจัดสถานท่ี ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา          ค่ากรรมการตัดสิน  
ค่าอาหาร และค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 
 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)   ต้ังไว้ 290,000 บาท 
 
1. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 290,000 บาท 
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ต้ังไว้รวม 290,000 บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)   ต้ังไว้ 
290,000 บาท 

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟต าบล    สุมเส้า เช่น 
ค่าจัดสถานท่ี ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างขบวนแห่ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ฯลฯ  

เป็นเงิน 100,000 บาท  
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 

รักษาไว้ซึ่งความส าคัญของพระพุทธศาสนา อันเป็นส่ิงท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และช่วยหล่อหลอมความเป็นคนดีให้อยู่ คู่กับ
สังคมไทยต่อไป ประจ าปีงบประมาณ 2561 เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ 

  เป็นเงิน 30,000 บาท  
(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท าโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุมเส้า เช่น ค่าปูายโครงการ  ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ    จัดงาน ฯลฯ  
 เป็นเงิน 30,000 บาท  

(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ ประชาชนร่วมใจเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ประจ าปี 2562 เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุในการจัด
งาน ฯลฯ  

 เป็นเงิน 20,000 บาท 
(5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การเล่นน้ าสงกรานต์ในประเพณีวันสงกรานต์ของชาวไทย เช่น ค่าปูาย

โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ฯลฯ  
 เป็นเงิน 5,000 บาท  

(6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าปูายโครงการ    แผ่นพับ วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และอื่นๆ ฯลฯ  

 เป็นเงิน 5,000 บาท 
(7) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา -  ลงกรณ์ 

บดินทรเทพวรางกูล ในหลวงรัชกาลท่ี 10 เช่น ปูายโครงการ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน และอื่นๆ ฯลฯ  
  เป็นเงิน 50,000 บาท 

(8) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ปูายโครงการ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน 
และอื่นๆ ฯลฯ  

 เป็นเงิน 50,000 บาท 



ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 
แผนงานการเกษตร (00320)   ต้ังไว้รวม 241,000 บาท 

 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)   ต้ังไว้ 241,000 บาท 
 
1. งบด าเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 241,000 บาท 
1.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)  ต้ังไว้รวม 15,000 บาท 
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (5310100)   ต้ังไว้ 
15,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเล้ียง และค่าพาหนะ ในการเดินทางมาประชุมประจ าเดือน  ให้แก่ 
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล                   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)        
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
 
1.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ต้ังไว้รวม 206,000 บาท    
1.2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    ต้ังไว้ 
206,000 บาท 

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสร้างเขตพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  
  เป็นเงิน 30,000 บาท 

(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปูองกันโรคปากและเท้าเป่ือย ฯลฯ  
   เป็นเงิน 10,000 บาท 

(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว์ ฯลฯ  
   เป็นเงิน 10,000 บาท       

(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเฝูาระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ฯลฯ  
   เป็นเงิน 10,000 บาท 

(5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดต้ังศูนย์กระจายวัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรคระบาด
สัตว์ ฯลฯ   

   เป็นเงิน 10,000 บาท 
(6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเล้ียงไก่ไข่ไอโอดีน ตามแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

           เป็นเงิน 30,000 บาท 
(7) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและจ าหน่ายเช้ือราไตรโดเดอร์มา (เช้ือ

ราชนิดหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติในการควบคุมและท าลายเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุโรคทางดิน ท าให้พืชมีระบบรากท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง หาอาหารได้มาก ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี)  

 เป็นเงิน 20,000 บาท 
(8) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ฯลฯ    

   เป็นเงิน 20,000 บาท 
(9) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการท าน้ าหมัก EM เพื่อเป็นการส่งเสริมการท า

เกษตรเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
 เป็นเงิน 20,000 บาท 

 
(10) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตาม

พระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  



   เป็นเงิน 16,000 บาท  
(11) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี      

  เป็นเงิน 30,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)                 

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
 
1.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000) ต้ังไว้รวม 20,000 บาท 
1.3.1  ประเภทวัสดุการเกษตร (5331000)  ต้ังไว้รวม 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรต่างๆ ในการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ในชุมชนเพื่อ 
แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร และส่วนราชการในเขตต าบลสุมเส้า ในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร      ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)        
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

แผนงานงบกลาง (00410)   ต้ังไว้รวม 19,512,382 บาท 
 
งานงบกลาง (00411)   ต้ังไว้ 19,512,382 บาท 
  
งบกลาง (5100000) 
1. งบกลาง (5100000) ต้ังไว้รวม 19,512,382 บาท 
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5110300) ต้ังไว้ 300,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  
ให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยสนับสนุนให้แก่ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดอุดรธานี                                               

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5110700) ต้ังไว้ 13,707,600 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตต าบลสุมเส้า จ านวน  1,744 คน แยกเป็น 
(1) อายุ 60 – 69 ปี จ านวน 1,051 คน คนละ 600 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 7,567,200 บาท 
(2) อายุ 70 – 79 ปี จ านวน 473 คน คนละ 700 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 3,973,200 บาท 
(3) อายุ 80 – 89 ปี จ านวน 197 คน คนละ 800 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 1,891,200 บาท 
(4) อายุ 90 ปี ขึ้นไป จ านวน 23 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 276,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ (5110800) ต้ังไว้ 3,609,600 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตต าบลสุมเส้า จ านวน  376 คน คนละ 800 บาท/เดือน จ านวน 12 
เดือน                   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  



งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (5110900) ต้ังไว้ 120,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตต าบลสุมเส้า จ านวน  20 คน คนละ 500 บาท/เดือน จ านวน 12 
เดือน                   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
 
1.5 ประเภทเงินส ารองจ่าย (5111000) ต้ังไว้ 593,972 บาท   

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินส ารองในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในเขตต าบลสุมเส้าอันเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้นให้แก่ประชาชน          

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)          
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
1.6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)(5120100) ต้ังไว้ 700,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ให้กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประจ าปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)      
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
1.7 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า (5120900) ต้ังไว้ 42,720 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จให้กับลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีประสานงานชนบทในส่วนท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับภาระ 1 อัตรา เดือนละ 3,560 บาท จ านวน 12 เดือน 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)      
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
1.8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (5111100) ต้ังไว้ 438,490 บาท                                                                    

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพชุมชน หรือ  สปสช.) ใน
การบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและปูองกันโรคระบาด โดยสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงิน
อุดหนุนจากส านักงานประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ    

  เป็นเงิน 400,000 บาท         
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง  

(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553  
  เป็นเงิน 38,490 บาท        

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)      
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
                                                                         
1. งบลงทุน (530000) รวมเป็นเงิน  ............................. บาท 



1.1 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (542000) ต้ังไว้รวม ............................ บาท                  
1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค (420900) ต้ังไว้ .................................... บาท               
ถนน (516)   
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ข้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า หมู่ 1 , 19       
ต้ังไว้ 200,000 บาท 

-   เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 , 19  ขา้งที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสุมเสา้ ขนาดทางกวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง            
ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายวังเดือนห้า บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 ต้ังไว้ 200,000 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวงัเดือนห้า บา้นสุมเส้า หมู่ที่ 1 ขนาดเขตทาง

กวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,960.00 เมตร ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน       
12 ท่อน  ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล      
สุมเสา้ก าหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2 ต้ังไว้ 100,000 บาท 
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บา้นหนองนาไฮ หมู่ที่ 2         

ขนาดเขตทางกวา้ง 6.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร พร้อมลงท่อลอดถนนขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 5 ท่อนถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายห้วยฮ้างตอนบน นอกเขตชุมชน บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2 
ต้ังไว้ 100,000 บาท 

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายห้วยฮา้งตอนบน นอกเขตชุมชน บา้นหนอง
นาไฮ หมู่ที่ 2 ขนาดเขตทางกวา้ง 7.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  
ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
 
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ต้ังไว้ 100,000 บาท 



-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บา้น  บา้นสงเปือย หมู่ที่ 3 ขนาดเขตทาง
กวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียดประมาณการ
และแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 6. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัลด์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 
ต้ังไว้ 100,000 บาท 
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผวิทางคอนกรีตดว้ยแอสฟัลดค์อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บา้นสงเปือย 
หมู่ที่ 3 ขนาดทางกวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 4.00 เมตร ตามรายละเอียด 
ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ ก าหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.  ) ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ต้ังไว้ 100,000 บาท  
-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บา้น  บา้นดงปอ หมู่ที่ 4 ขนาดเขตทาง

กวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง   ตามรายละเอียดประมาณการ
และแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายศาลาแดง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4  ต้ังไว้ 100,000 บาท  
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร สายศาลาแดง บา้นดงปอ หมู่ที่ 4 ขนาดเขตทางกวา้ง 
7.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียดประมาณการ
และแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ต้ังไว้ 300,000 บาท
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บา้น บา้นหนองบวับาน หมู่ที่ 5 ขนาด
เขตทางกวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร  ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด
ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

  
 
 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงยาง หมู่ที่ 6  ต้ังไว้ 100,000 บาท 



-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บา้น บา้นดงยาง หมู่ที่ 6 ขนาดเขตทาง
กวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  เมตร ตามรายละเอียด 
ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองแสนตอ หมู่ 7 ต้ังไว้ 300,000 บาท
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บา้น บา้นหนองแสนตอ หมู่ที่ 7 ขนาด
เขตทางกวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด 
ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) เส้นรอบบ้านไปป่าช้าและห้วยเตย บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8                                                            
ต้ังไว้ 200,000 บาท   

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ขนาดเขตทางกวา้ง 6.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 90.00 เมตรถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 9                            
ต้ังไว้ 300,000 บาท   

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ขนาดเขตทางกวา้ง 6.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 110.00  เมตรถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10 ต้ังไว้ 100,000 บาท
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ขนาดเขตทางกวา้ง 4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 58.00  เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
 
15. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัลด์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 
ต้ังไว้ 300,000 บาท   



-  เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตดว้ยแอสฟัลดค์อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บา้น
โนนสะอาด หมู่ที่ 11 ขนาดเขตทางกวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร ตามรายละเอียด 
ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

16. โครงการเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมลงระบายน ้า บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 12 ต้ังไว้ 100,000 บาท   
-  เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผวิถนนลูกรังพร้อมลงระบายน ้ า บา้นสุมเสา้ หมู่ที่ 12  ขนาดเขตทางกวา้ง 

7.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณการ
และแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสร้างค า หมู่ที่ 13 ต้ังไว้ 100,000 บาท
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บา้นโนนสร้างค า หมู่ที่ 13 ขนาดเขตทางกวา้ง 6.00 
เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  45   เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบ
แปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ภายในหมู่บ้าน บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14 ต้ังไว้ 200,000 บาท 
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บา้นแพงศรี หมู่ที่ 14 ขนาดเขตทางกวา้ง 6.00 เมตร 
ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 ต้ังไว้ 300,000 บาท
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บา้น บา้นหว้ยวงัโตน หมู่ที่ 15  ขนาด
เขตทางกวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด 
ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
 
 
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 16  ต้ังไว้ 150,000 บา   -  
เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเสน้รอบหมู่บา้น บา้นโนนทบัชา้ง หมู่ที่ 16 ขนาดเขตทางกวา้ง 6.00 
เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบ
แปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  



ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

21. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัลด์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านบุญทันพัฒนา        
หมู่ที่ 17  ต้ังไว้ 100,000 บาท     
             -  เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผวิทางคอนกรีตดว้ยแอสฟัลดค์อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บา้น
บุญทนัพฒันา หมู่ที่ 17 ขนาดเขตทางกวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 75.00 ตามรายละเอียด ประมาณ
การและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

22. โครงการลงหินลูกรังปรับภูมิทัศน์รอบสระหนองขอนแก่น บ้านบุญทนัพัฒนา หมู่ที่ 17  ต้ังไว้ 100,000 บาท 
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการลงหินลูกรังปรับภูมิทศัน์รอบสระหนองขอนแก่น บา้นบุญทนัพฒันา หมู่ที่ 17   
เขตทางกวา้ง 12.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ภายในหมู่บ้าน บ้านดงยาง หมู่ที่ 18 ต้ังไว้ 100,000 บาท 
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บา้น บา้นดงยาง หมู่ที่ 18 ขนาดเขตทาง
กวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร  ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณ
การและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

24. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน สายบะยาว บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 19 ต้ังไว้ 100,000 บาท  
 -  เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บา้น สายบะยาว บา้นสุมเสา้ หมู่ที่ 19 ขนาดเขตทาง
กวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร  ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง  ตามรายละเอียด ประมาณ
การและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
 
25. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน สายวัดป่าหนองผือน้อยถงึห้วยเตย บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 19                      
ต้ังไว้ 100,000 บาท    

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บา้น สายวดัป่าหนองผอืนอ้ยถึงหว้ยเตย บา้นสุมเสา้ 
หมู่ที่ 19 ขนาดเขตทางกวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร  ถมหินไหล่ทางทั้งสองขา้ง       
ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. โครงการวางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตรและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน    บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2 ต้ังไว้    100,000.-    บาท     

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน ้ า ขนาด Ø  0.40 X 1.00 เมตร ภายในหมู่บา้น จ านวน 80 ท่อน
พร้อมบ่อพกัส าเร็จรูป ส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุม
เสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

27. โครงการวางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตรและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน   บ้านสงเปือย  หมู่ที่ 3  ต้ังไว้    100,000.-    บาท     



-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน ้ า ขนาด Ø  0.30 X 1.00 เมตร ภายในหมู่บา้น จ านวน 100 ท่อน
พร้อมบ่อพกัส าเร็จรูป ส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
สุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

28. โครงการวางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x1.00 เมตรและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน     บ้านดงปอ  หมู่ที่ 4 ต้ังไว้       100,000.-      บาท     

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน ้ า ขนาด Ø  0.30 X 1.00 เมตร ภายในหมู่บา้น จ านวน 100 ท่อน       
พร้อมบ่อพกัส าเร็จรูปส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบล      
สุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
29. โครงการวางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x1.00 เมตรและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน     บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 ต้ังไว้       200,000.-      บาท     

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน ้ า ขนาด Ø  0.30 X 1.00 เมตร ภายในหมู่บา้น จ านวน 205 ท่อน
พร้อมบ่อพกัส าเร็จรูป ส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุม
เสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
 
 
 
30. โครงการวางท่อระบายน ้าและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านเจริญศรี  หมู่ที่ 10            
ต้ังไว้   200,000.-      บาท     
-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน ้ า ภายในหมู่บา้น ช่วงที่1. วางท่อระบายน ้ า ขนาด Ø  0.40 X 1.00 เมตร 
ภายในหมู่บา้น จ านวน 100 ท่อน ต่อแนวเดิม พร้อมบ่อพกัส าเร็จรูป ส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร  จ  านวน 3 บ่อ 

ช่วงที่ 2. วางท่อระบายน ้ า ขนาด Ø  0.30 X 1.00 เมตร จ านวน 100 ท่อน ฝ่ังตะวนัออก พร้อมบอ่พกัส าเร็จรูป 
ส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร  จ  านวน 4 บ่อ และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้
ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

  
31. โครงการวางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x1.00 เมตรและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน   บ้านสุมเส้า  หมู่ที่ 12 ต้ังไว้       200,000.-      บาท     



 
-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน ้ า ขนาด Ø  0.30 X 1.00 เมตร ภายในหมู่บา้น จ านวน 195 ท่อน

พร้อมบ่อพกัส าเร็จรูป ส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุม
เสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 32. โครงการวางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x1.00 เมตรและบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน   บ้านโนนสร้างค า  หมู่ที่ 13 ต้ังไว้       200,000.-      บาท     

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน ้ า ขนาด Ø  0.30 X 1.00 เมตร ภายในหมู่บา้น จ านวน 215 ท่อน
พร้อมบ่อพกัส าเร็จรูป ส าหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุม
เสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทอาคารต่างๆ (4207000) ต้ังไว้ ................................ บาท     
 อาคารต่างๆ (509)  
1. โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านโนนทบัช้าง หมู่ที่ 16 ต้ังไว้ 150,000 บาท 

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม บา้นโนนทบัชา้ง หมู่ที่ 16 อาคารเดิมกวา้ง 5 เมตร ยาว 
10 เมตร ก่อสร้างปรับปรุงเป็นกวา้ง 5 เมตร ยาว 14 เมตร ต่อเติมโครงหลงัคาเหล็กอาคารเดิมเพิม่ อีก 4 เมตร           
มุงหลงัคารีดลอนสีแดง ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
2. โครงการก่อสร้างอาสนสงฆ์ศาลาพักศพบ้านบุญทันพัฒนา  หมู่ที่ 17 ต้ังไว้ 100,000 บาท 

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาสนสงฆศ์าลาพกัศพบา้นบุญทนัพฒันา หมู่ที่ 17  กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
10.00 เมตร สูง 0.60 เมตร พร้อมปูกระเบื้องภายในอาคาร ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลสุมเสา้ก าหนด  



ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
3. โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธ์ิชุมพัฒนาราม องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า          
ต้ังไว้ 275,000 บาท 

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโพธ์ิชุมพฒันาราม หมู่ที่ 1 สูง 2 เมตร ยาว 117 เมตร             
ติดร้ัวไมส้ าเร็จรูป 10*100*1.2 ซม. ตามรายละเอียด ประมาณการและแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุม
เสา้ก าหนด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบเงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน  400,000 บาท 
เงินอุดหนุน (561000) ต้ังไว้รวม  400,000 บาท 
ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)                                                         
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า สายนาใต้ บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ต้ังไว้ 100,000 บาท   
              เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพญ็ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมู่ที่ 8 บา้นหนอง
ผอืนอ้ย สายนาใต ้รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพญ็ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ดา้นบริการชุมชนสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
(00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ 2559 -2561)  
2. โครงการพาดสายไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14 ต้ังไว้  100,000 บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพญ็ ในการพาดสายไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหมู่บา้น 
บา้นแพงศรี หมู่ที่ 14 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพญ็ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ดา้นบริการชุมชนสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
(00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ 2559 -2561)  
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพื่อการเกษตร สายนาพัง บ้านดงยาง หมู่ที่ 18 ต้ังไว้ 200,000 บาท   



              เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพญ็ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพื่อการเกษตร        
สายนาพงั บา้นดงยาง หมู่ที่ 18 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพญ็ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ดา้นบริการชุมชนสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
(00242) ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ 2559 -2561)  
   

 


