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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 
เรื่อง   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

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

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
และนายอำเภอเพ็ญพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามอนุมัติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า    จึง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป   

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   
ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕   เดือน   กันยายน  ๒๕๖๔  
 
 

 
 

(นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู ้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าทุก
ท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 

70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ 
จำนวน 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น ซึ ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เป็นการจัดทำ
งบประมาณ แบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) มีสถานะการคลัง ดังนี้ 

(1)  ยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้   จำนวน  6,032,728.17  บาท 
(2)  บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน  9,274,661.54 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จะมีจำนวนจำกัดเมื่อ

เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่กฎหมาย
กำหนดก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
ครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้ 

(1) รายรับจริง ในปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น จำนวน 69,041,898.26 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร          198,763.68  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       343,562.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        143,022.57  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      173,882.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         220,811.06  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     27,783,004.95  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     40,178,852.00 บาท 

(2) รายจ่ายจริง ในปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น จำนวน 66,933,755.58 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง      21,708,788.46  บาท 
งบบุคลากร      19,892,771.00  บาท 
งบดำเนินการ      12,799,947.30  บาท 
งบลงทุน        7,923,135.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน        4,609,113.82  บาท                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 
 



แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   ตั้งไว้รวม 18,532,655 บาท  
 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งไว้ 15,544,155 บาท 
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 9,400,055 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5210000) ตั้งไว้รวม 3,780,720 บาท แยกเป็น 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (5210100) ตั้งไว้ 514,080 บาท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท       จำนวน 
12 เดือน  

เป็นเงิน 244,800 บาท  
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน เดือนละ 11 ,220 บาท 

ต่อคน ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 269,280 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
 
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (5210200) ตั้งไว้ 42,120 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1 ,750 
บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 21,000 บาท   
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง  ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน   2 

คน เดือนละ 880 บาท ต่อคน ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 21,120 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

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

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1 ,750 บาท 
จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 21,000 บาท   
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2 คน เดือนละ 880 

บาท ต่อคน ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 21,120 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
 
 



1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
(5210400) ตั้งไว้ 86,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7 ,200 บาท 
จำนวน 12 เดือน  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5210600)  
ตั้งไว้ 3,096,000 บาท 

(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน  
        เป็นเงิน 134,640 บาท 

(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 110,160 บาท 

(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 32 คน เดือนละ 7,200 บาท ต่อคน ต่อเดือน  
จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 2,764,800 บาท 
(4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 86,400 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5220000) ตั้งไว้รวม 5,619,335 บาท แยกเป็น 
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 1,560,095 บาท  

เพื ่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื ่อนขั ้นเงินเดือน และค่าเลื ่อนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล    
รายละเอียด ดังนี้   

(1.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เดือนละ 44,930 บาท จำนวน 10 เดือน  
  เป็นเงิน 449,300 บาท 

(1.2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เดือนละ 37,410 บาท จำนวน 12 เดือน  
      เป็นเงิน 448,920 บาท  

(1.3) หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา เดือนละ 39,080 บาท จำนวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 468,960 บาท  

(1.4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เดือนละ 29,610 บาท  
       เป็นเงิน 29,610 บาท 

(1.5) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เดือนละ 29,610 บาท  
  เป็นเงิน 29,610 บาท  

(1.6) นิติกร 1 อัตรา เดือนละ 29,610 บาท  
         เป็นเงิน 29,610 บาท  

(1.7) นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เดือนละ 29,610 บาท  



         เป็นเงิน 29,610 บาท  
(1.8) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  

  เป็นเงิน 24,825 บาท 
(1.9) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  

   เป็นเงิน 24,825 บาท  
(1.10) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  

  เป็นเงิน 24,825 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (5220200) ตั้งไว้ 17,040 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานส่วนตำบล รายละเอียด ดังนี้ 

(1) หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา เดือนละ 920 บาท จำนวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 11,040 บาท  

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

(3) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท  
 เป็นเงิน 2,000 บาท  

(4) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท      
   เป็นเงิน 2,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 252,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และ ค่าตอบพิเศษ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล รายละเอียด ดังนี้  
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เดือนละ 14,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 168,000 บาท  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท 
(3) หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 42,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
1.2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้ 3,478,200 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เดือนละ 22,020 บาท จำนวน 12 เดือน     

   เป็นเงิน 264,240 บาท   



(2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เดือนละ 20,580 บาท จำนวน 12 เดือน   
 เป็นเงิน 246,960 บาท   

(3) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 17,760 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 213,120  บาท   

(4) ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา เดือนละ 15,600 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 187,200  บาท   

(5) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เดือนละ 17,930 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 215,160  บาท   

(6) ผู้ช่วย จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 13,640 บาท จำนวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 163,680 บาท   

(7) ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 10,190 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 122,280 บาท   

(8) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 12,820 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 153,840 บาท  

(9) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 9,780 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 117,360 บาท  

(10) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 9,780 บาท จำนวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 117,360 บาท   

(11) พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา เดือนละ 13,750 บาท จำนวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 165,000 บาท   

(12) คนงานทั่วไป 14 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท / คน จำนวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 1,512,000 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้ 312,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้  
(1) ผู้ช่วย จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 24,000 บาท   
(2) ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

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

เป็นเงิน 24,000 บาท  
 

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

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



(6) พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 24,000 บาท   

(7) คนงานทั่วไป 14 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท / คน จำนวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 168,000 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 3,483,100 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000) ตั้งไว้รวม 970,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)     
ตั้งไว้ 950,000 บาท 

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประชาคมหมู่บ้าน หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการ
จ้างงานก่อสร้าง, งานควบคุมงานก่อสร้าง หรือจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล คนละ/    ครั้งละ 
ไม่เกิน 250 บาท/วัน  

 เป็นเงิน 50,000 บาท     
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  

 เป็นเงิน 500,000 บาท 
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ

การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนนายอำเภอ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของ อบต.ที่ได้รับแต่งตั้งในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและจัดสถานที่หน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมการ
เลือกตั้ง ฯลฯ   

 เป็นเงิน 400,000 บาท     
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000) ตั้งไว้รวม 1,325,000 บาท   
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้ 500,000 บาท    

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาบุคคลในการจัด
ทำงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ปฏิบัติหน้าที่หรืองานเฉพาะด้านให้
องค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร ค่า
กำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาและรายจ่ายอ่ืนที่
อยู่ในประเภทนี้ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล   

เป็นเงิน 400,000 บาท 



(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา (เช่า) เครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน เพ่ือใช้ในกิจการ 
งานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 15,000 แผ่น / เดือน โดยกำหนดเช่าเป็นราย
เดือน เดือนละ 5,000 บาท / เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน  

 เป็นเงิน 60,000 บาท 
(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการ  
 เป็นเงิน 30,000 บาท 

(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา/ค่าธรรมเนียมรายปีในการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า  

  เป็นเงิน 10,000 บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (3520200) ตั้งไว้ 30,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็น 
- ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี งานพิธีสำคัญทางศาสนา งานรับ

เสด็จ งานพิธีการต่าง ๆ งานกิจกรรมวันสำคัญของราชการ ฯลฯ 
- ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือ

เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าฯลฯ 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง การประชุมเวทีประชาคมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลสุมเส้า การประชุมประจำเดือนของผู้นำชุมชน การประชุมประชาคมระดับตำบลหรือ        ค่า
รับรองในการประชุมคณะกรรการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ    หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)   
ตั้งไว้ 745,000 บาท  

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ   

  เป็นเงิน 20,000 บาท     
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือที่ 

หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า  
 
 



 เป็นเงิน 20,000 บาท 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำงานหรือโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือ 

สั่งการ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ  

  เป็นเงิน 100,000 บาท 
(4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ/หรือสมาชิกสภา 

ท้องถิ่น ในกรณีที่ครบวาระหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตร
เลือกตั้ง ค่าจัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ  

   เป็นเงิน 300,000 บาท  
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้น 

ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพ่ือพัฒนานำไปสู่
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า   

  เป็นเงิน 10,000 บาท 
(6) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 เป็นเงิน 10,000 บาท 

(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู ้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับ
สินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า    

      เป็นเงิน 10,000 บาท 
(8) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพ้ืนที่ในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบถึงปัญหาความ 

เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยนำโครงการเข้ามาบรรจุเพื่อจัดทำแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าเป็นหน่วยงานอำนวยการ ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ   

   เป็นเงิน 20,000 บาท 
(9) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง 

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

(10) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้านกฏหมายเลือกตั้ง ฯลฯ  
 เป็นเงิน 15,000 บาท 

(11) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

เป็นเงิน 20,000 บาท 



(12) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

   เป็นเงิน 10,000 บาท 
 (13) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      

สุมเส้า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. เป็นต้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น  
  เป็นเงิน 100,000 บาท 

(14) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานให้กับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู พนั กงาน
จ้าง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

  เป็นเงิน 100,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

2.2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)   ตั้งไว้ 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง

พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000) ตั้งไว้รวม 478,100 บาท   
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (5330100)  ตั้งไว้ 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ , แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ,  ธงชาติไทย, 
ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี เพื่อใช้ในกิจการงานและการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)  ตั้งไว้ 368,100 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลสุม
เส้า รายละเอียดดังนี้ 

(1) รถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล โดยแยกเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ไม่เกิน 35,200 บาท/คัน/ปี  
และค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ ไม่เกิน 2,000 บาท/คัน/ปี รวมเป็นเงิน 37,200 บาท/คัน/ปี จำนวน 3 คัน  

เป็นเงิน 111,600 บาท     
(2) รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุกมากกว่า 1 ตัน หรือชนิดมากกว่า 4 ล้อ ขึ้นไป และ 

รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดบรรทุกมากกว่า 1 ตัน โดยแยกเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ไม่เกิน 41,900 บาท/
คัน/ปี และค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ ไม่เกิน 3,800 บาท/คัน/ปี รวมเป็นเงิน 45,700 บาท/คัน/ปี   จำนวน 5 คัน  

  รวมเป็นเงิน 228,500 บาท     



(3) รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 โดยแยกเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ไม่เกิน  
3,300 บาท/คัน/ปี และค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ ไม่เกิน 300 บาท/คัน/ปี รวมเป็นเงิน 3,600 บาท/คัน/ปี 
จำนวน 5 คัน  

 รวมเป็นเงิน 18,000 บาท    
(4) ค่าน้ำมัน/ค่าหัวเชื้อ สำหรับเครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า   

        เป็นเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.3  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายโฆษณา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร , ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมและงานอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผ่นพับ, วารสาร , 
คัตเอาท์ ฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ตั้งไว้ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี ่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักปลัด (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.5 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)  ตั้งไว้ 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมค์ลอย กล่องรับสัญญาณ กล่องสำหรับ
เก็บชุดไมค์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (5340000) ตั้งไว้รวม 710,000 บาท    
2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)  ตั้งไว้ 600,000 บาท 
           (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน หอประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ   

เป็นเงิน 500,000 บาท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 5 บ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า 

เป็นเงิน 100,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 



2.4.2  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานด้านอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    
 
2.4.3  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500)  ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพื ่อจ่ายเป็นค่ารับสัญญาณและระบบโปรแกรมต่างๆ (Software TOT Easy Log) และอื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ระบบ
สัญญาณความเร็ว และระบบการสื่อสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้น   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    
 
3. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 28,000 บาท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000) ตั้งไว้รวม 28,000 บาท 
3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200) ตั้งไว้ 28,000 บาท 

 (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการบริหารจัดการระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสำนักงานท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565  

 เป็นเงิน 3,000 บาท  
 (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอเพ็ญ  ในการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสำคัญของชาติ 

หรือการจัดงานรัฐพิธีสำคญัต่างๆ  
 เป็นเงิน 5,000 บาท 

 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอเพ็ญเกี่ยวกับงานศูนย์ยาเสพติด ฯลฯ 

  เป็นเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    
 

 
4. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 2,633,000 บาท 
4.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000) ตั้งไว้รวม 2,633,000 บาท 
4.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (5410300) ตั้งไว้ 2,633,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
 



งานบริหารงานคลัง (00113)   ตั้งไว้ 2,988,500 บาท  
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 2,678,500 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5220000)  ตั้งไว้รวม 2,678,500 บาท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)   ตั้งไว้ 1,287,060 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล รายละเอียด 
ดังนี้  

(1) ผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา เดือนละ 36,860 บาท จำนวน 12 เดือน  
     เป็นเงิน 442,320 บาท 

(2) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 1 อัตรา เดือนละ 33,000 บาท จำนวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 396,000 บาท  

(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 1 อัตรา เดือนละ 30,790 บาท จำนวน 12 เดือน  
       เป็นเงิน 369,480 บาท   

(4) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  
   เป็นเงิน 24,825 บาท 

(5)  นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 29,610 บาท  
 เป็นเงิน 29,610 บาท   

(6) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  
   เป็นเงิน 24,825 บาท           

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)            
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
 
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (5220200) ตั้งไว้ 4,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล 
รายละเอียด ดังนี้  

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

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท  
จำนวน 12 เดือน  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 



1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)  ตั้งไว้ 1,285,440 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 17,740 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 212,880 บาท   
(2) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เดือนละ 17,740 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 212,880 บาท  
(3) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 17,570 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 210,840 บาท  
(4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,470 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 137,640 บาท  
(5) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา เดือนละ 15,600 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 187,200 บาท  
(6) พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 108,000 บาท  
(7) คนงานทั่วไป 2 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 216,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้ 60,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้  
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท  
(2) พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 12,000 บาท  
(3) คนงานทั่วไป 2 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 310,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000) ตั้งไว้รวม 40,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอก
เวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 



 
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ของกองคลัง ผู้มีสิทธิ
พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 140,000 บาท 
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้ 20,000 บาท    

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำสิ ่งพิมพ์ เย็บหนังสือหรือเข้าเล่มเกี ่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำแผ่นพับ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    
ตั้งไว้ 120,000 บาท 

(7)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง ฯลฯ   

  เป็นเงิน 15,000 บาท     
(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือที่ 

หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า  

 เป็นเงิน 15,000 บาท 
(3) เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ ประจำปี

งบประมาณ 2565 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
เป็นเงิน 15,000 บาท  

  (4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำโครงการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  

    เป็นเงิน 25,000 บาท 
 

(5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 เป็นเงิน 50,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)  ตั้งไว้ 110,000 บาท 
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (5330100)  ตั้งไว้ 30,000 บาท 



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ , แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ รวมทั้ง
วัสดุสำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี เพื่อใช้ในกิจการงานและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)  ตั้งไว้ 30,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน แก้วน้ำ ไม้กวาด เข่ง น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อใช้ใน
หน่วยงานและไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ตั้งไว้ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของกองคลัง (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.4  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายโฆษณาการจัดเก็บภาษี เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, ผล
การดำเนินงาน กิจกรรมและงานอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล ,       ค่า
จัดทำแผ่นพับ, วารสาร , คัตเอาท์ ฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
2.4.1  ประเภทค่าไปรษณีย์ (5340400)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
 

 

 



แผนงานการศึกษา (00210)   ตั้งไว้ 15,663,260 บาท 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   ตั้งไว้ 6,919,500 บาท 
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 6,669,500 บาท  
1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5220000) ตั้งไว้รวม 6,669,500 บาท   
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 3,371,140 บาท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล   เป็น
เงิน 273,900 บาท รายละเอียด ดังนี้  

(1.1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา) 1 อัตรา    เดือน
ละ 36,300 บาท   

  เป็นเงิน 36,300 บาท 
(1.2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เดือนละ 19,800 บาท จำนวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 237,600 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ สำหรับข้าราชการครูชำนาญการ 
(คศ.2) และ ครู (คศ.1)  จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 3,097,240 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

(2.1) ครู (คศ.2) (ศพด.วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม) 1 อัตรา เดือนละ 30,040 บาท  จำนวน 12 เดือน  
       เป็นเงิน 360,480 บาท  

(2.2) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 30,420 บาท จำนวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 365,040 บาท  

(2.3) ครู (คศ.2) (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 28,280 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 339,360 บาท  

(2.4) ครู (คศ.2) (ศพด.บ้านห้วยวังโตน) 1 อัตรา เดือนละ 30,280 บาท จำนวน 10 เดือน  
เป็นเงิน 302,800 บาท  

(2.5) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 30,640 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 367,680 บาท  

(2.6) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 29,830 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 357,960 บาท  

(2.7) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านดงปอ) 1 อัตรา เดือนละ 30,590 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 367,080 บาท  

(2.8) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านหนองบัวบาน) 1 อัตรา เดือนละ 30,070 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 360,840 บาท  

(2.9) ครู (คศ.1) (ศพด.บ้านแพงศรี) 1 อัตรา เดือนละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 276,000 บาท  



ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)  ตั้งไว้ 2,676,360 บาท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป                  เป็น
เงิน 559,680 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

(1.1) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม) 1 อัตรา เดือนละ 10,190 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 122,280 บาท 

(1.2) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 13,610 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 163,320 บาท 

(1.3) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองนาไฮ สาขาบ้านโนนทับช้าง) 1 อัตรา เดือนละ 13,840 บาท จำนวน 
12 เดือน  

เป็นเงิน 166,080 บาท 
(1.4) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน   

เป็นเงิน 108,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป                 เป็น
เงิน 2,116,680 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

(2.1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เดือนละ 21,150 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 253,800 บาท  

(2.2) ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา เดือนละ 18,110 บาท จำนวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 217,320 บาท  

(2.3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,130 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 133,560 บาท  

(2.4) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 12 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท / คน จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 1,296,000 บาท    

(2.5) คนงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท / คน จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้ 276,000 บาท   

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป         เป็น
เงิน 84,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 



(1.1) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม) 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 24,000 บาท 

 (1.2) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 24,000 บาท 

(1.3) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองนาไฮ สาขาบ้านโนนทับช้าง) 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 
12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บาท 
(1.4) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน   

เป็นเงิน 12,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป         เป็น
เงิน 192,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

(2.1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 24,000 บาท  

(2.2) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 12 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท / คน จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 144,000 บาท    

(2.3) คนงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท / คน จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 12,000 บาท 

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.1.4 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 10,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา        1 
อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
1.1.5 ประเภทเงินวิทยฐานะ (5220400) ตั้งไว้ 336,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูชำนาญการ (คศ.2) รายละเอียด ดังนี้ 
(2.1) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 42,000 บาท  
(2.2) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท  
(2.3) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  



เป็นเงิน 42,000 บาท  
(2.4) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านดงปอ) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท  
 (2.5) ครูชำนาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านหนองบัวบาน) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท  
 

(2.6) ครู (คศ.2) (ศพด.วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 42,000 บาท  

(2.7) ครู (คศ.2) (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 42,000 บาท  

(2.8) ครู (คศ.2) (ศพด.บ้านห้วยวังโตน) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 42,000 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 250,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)  ตั้งไว้รวม 20,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100) 
ตั้งไว้ 10,000 บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้ อง ค่าตอบแทนการออก
ข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ       การ
ประเมินบุคล การทดสอบการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูชำนาญการ (คศ.2) และ ครู (คศ.1) ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้ 120,000 บาท    
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้ 30,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู ้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาบุคคลในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์ ในกรณีที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกิดการชำรุดเสียหายไปตามสภาพอายุงาน 



ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    
ตั้งไว้ 90,000 บาท   

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เป็นเงิน 20,000 บาท 
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ในการเข้ารับการอบรม สัมมนาของ

หน่วยงานราชการต่างๆ หรือที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น  และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  

 เป็นเงิน 20,000 บาท               
(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาภายในเขตตำบลสุมเส้า 

ในช่วงปิดภาคเรียน เช่น  ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าจ้างในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ  
เป็นเงิน 50,000 บาท               

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)  ตั้งไว้ 110,000 บาท    
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)  ตั้งไว้ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น  กระดาษ , 
แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ, สมุด ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)                   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์, ผงหมึก, ลูกกลิ้ง, 
แท่นหมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.3  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายโฆษณา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร , ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม และงานอื่นๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผ่นพับ, 
วารสาร, คัตเอาท์ ฯลฯ (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  



ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.4  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (ตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2.3.5  ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เช่น สี ค้อน ข้อต่อ กาว เทปพันเกลียว ท่อพีวีซี 
ไม้แปรรูปต่างๆ กระเบื้องมุงหลังคา เหล็กชนิดต่างๆ ฯลฯ เพ่ือนำมาใช้ในงานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   ตั้งไว้ 8,743,760 บาท 
 
1. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 4,921,760 บาท 
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 2,494,400 บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)   
ตั้งไว้ 444,825 บาท 

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น      ค่า
ของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ  

เป็นเงิน 50,000 บาท 
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “โครงการจัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอนและผลงาน

เด็กปฐมวัย” เพื่อให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผลการเรียนที่ผ่านมาของ
เด็กปฐมวัย และส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก และส่งเสริม
ให้เด็กเรียนรู้ถึงการแสดงออกทางด้านความคิดและสติปัญญา เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ   

   เป็นเงิน 30,000 บาท                
 (3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนตำบล

สุมเส้า  
   เป็นเงิน 20,000 บาท 

 (4) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำหรับอาหารกลางวัน ประเภทอาหารเสริมตามหลักโภชนาการให้ครบ 5 
หมู่  เช่น  ไอโอดีน  ผลไม้  ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า  ทั้ง  8 
ศูนย์ อัตราคนละ 5 บาท ต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน โดยจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 257 คน     

เป็นเงิน 314,825 บาท      
(5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   เป็นเงิน 30,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300) 
ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 2,049,575 บาท 

(1) โครงการอาหารกลางวันสำหรับสนับสนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 8 ศูนย์  
จำนวน 257 คน ในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 1,322,265 บาท แยกเป็น 
 

(1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาไฮ–โนนสะอาด จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 67 คน   
เป็นเงิน 344,715 บาท  โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 84,420 บาท (ภาคเรียนที่ 2/2564) จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 84,420 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564) จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 84,420 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565) จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 91,455 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565) จำนวน 65 วัน   



(1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวบาน จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 22 คน    
เป็นเงิน 113,190 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 27,720 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 27,720 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 27,720 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 30,030 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 65 วัน   
 

(1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 35 คน                 
เป็นเงิน 180,075 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 44,100 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 44,100 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 44,100 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 47,775 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 65 วัน   
 

(1.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงศรี จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 11 คน  
เป็นเงิน 56,595 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 13,860 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 13,860 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 13,860 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 15,015 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 65 วัน   
 

(1.5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังโตน จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 19 คน           
เป็นเงิน 97,755 บาท  โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 23,940 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 23,940 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 23,940 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 25,935 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 65 วัน   
 

(1.6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงปอ จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน                 
เป็นเงิน 128,625 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 31,500 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 31,500 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 31,500 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 34,125 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565) จำนวน 65 วัน   
 

(1.7)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 45 คน  
เป็นเงิน 231,525 บาท  โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 56,700 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   



 งวดที่ 2   เป็นเงิน 56,700 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 56,700 บาท  (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 61,425 บาท  (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 65 วัน   
 

(1.8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 33 คน            
เป็นเงิน 169,785 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 41,580 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 41,580 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 41,580 บาท  (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 45,045 บาท  (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน 65 วัน   
 

(2) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน-ตำบล
สุมเส้า ทั้ง 8 ศูนย์ (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) จำนวน 257 คน   

    เป็นเงิน 436,900 บาท  
 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี) องค์การบริหารส่วนตำบล
สุมเส้า เป็นเงิน 290,410 บาท 

(3.1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 257 คน  
เป็นเงิน 51,400 บาท 

(3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 257 คน  
เป็นเงิน 51,400 บาท 

(3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 257 คน  
เป็นเงิน 77,100 บาท 

(3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 257 คน  
เป็นเงิน 110,510 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ ที่เคยจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
1.2 หมวดค่าวัสดุ (5330000)  ตั้งไว้รวม 2,427,360 บาท 
1.2.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300) ตั้งไว้ 2,427,360 บาท 

(1) โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน 7 โรง นมบรรจุกล่อง กล่องละ 8 บาทจำนวนเด็ก 910 
คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,892,800 แยกเป็น     

 
 (1.1) โรงเรียนสุมเส้าวิทยา จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 252 คน  

เป็นเงิน 524,160 บาท  
 (1.2)  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮ-โนนสะอาด จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 171 คน  

เป็นเงิน 355,680 บาท   



(1.3) โรงเรียนบ้านดงปอ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 101 คน  
เป็นเงิน 210,080 บาท   

 (1.4)  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 54 คน  
เป็นเงิน 112,320 บาท  

 (1.5) โรงเรียนบ้านดงยางวังโตนวิทยา จำนวนนักเรียน ไม่น้อยกว่า 160 คน  
เป็นเงิน 332,800 บาท  

 (1.6)  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 128 คน  
เป็นเงิน 266,240 บาท  

 (1.7) โรงเรียนบ้านแพงศรี จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 44 คน   
เป็นเงิน 91,520 บาท   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

(2) โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้ 
ทั้ง 8 ศูนย์ นมบรรจุกล่อง กล่องละ 8 บาท จำนวนเด็ก 257 คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 534,560 บาท  
แยกเป็น  

 (2.1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาไฮ - โนนสะอาด จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 67 คน      
เป็นเงิน  139,360 บาท  

(2.2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวบาน จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 22 คน  
เป็นเงิน 45,760 บาท  

(2.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 35 คน  
 เป็นเงิน 72,800 บาท   

          (2.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงศรี จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 11 คน  
 เป็นเงิน 22,880 บาท  

(2.5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังโตน จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 19 คน  
 เป็นเงิน 39,520 บาท  

(2.6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงปอ จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน   
 เป็นเงิน 52,000 บาท  

 
(2.7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 45 คน  

 เป็นเงิน 93,600 บาท   
(2.8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง จำนวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 33 คน  

 เป็นเงิน 68,640 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 3,822,000 บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000)  ตั้งไว้รวม 3,822,000 บาท 



2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200) ตั้งไว้ 3,822,000 บาท 
โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน 7 โรง จำนวนเด็ก 
910 คน ในอัตราม้ือละ 21 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 3,822,000 แยกเป็น 

 
(1) โรงเรียนสุมเส้าวิทยา จำนวนเด็กไม่น้อยกว่า 252 คน  

เป็นเงิน 1,058,400 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 264,600 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 264,600 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 264,600 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 264,600 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 

(2) โรงเรียนบ้านหนองนาไฮ - โนนสะอาด จำนวนเด็กไม่น้อยกว่า 171 คน  
เป็นเงิน 718,200 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 179,550 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 179,550 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 179,550 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 179,550 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 

(3) โรงเรียนบ้านดงปอ จำนวนเด็กไม่น้อยกว่า 101 คน  
เป็นเงิน 424,200 บาท  โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 106,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 106,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 106,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 106,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 

(4) โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จำนวนเด็กไม่น้อยกว่า 54 คน  
เป็นเงิน 226,800 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 56,700 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 56,700 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 56,700 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 56,700 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 

(5) โรงเรียนบ้านดงยางวังโตนวิทยา จำนวนเด็กไม่น้อยกว่า 160 คน  
เป็นเงิน 672,000 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 168,000 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 168,000 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 168,000 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 168,000 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 



(6) โรงเรียนบ้านหนองแสนตอ-โนนสร้างคำ จำนวนเด็กไม่น้อยกว่า 128 คน  
เป็นเงิน 537,600 บาท  โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 134,400 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 134,400 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 134,400 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 134,400 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 

(7) โรงเรียนบ้านแพงศรี จำนวนเด็กไม่น้อยกว่า 44 คน  
เป็นเงิน 184,800 บาท โดยทำการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 46,200 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 46,200 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2564)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 46,200 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 46,200 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2565)  จำนวน  50  วัน 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



แผนงานสาธารณสุข (00220)   ตั้งไว้รวม 2,000,260 บาท 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (0000221)   ตั้งไว้ 2,000,260 บาท 
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 653,260 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5220000)  ตั้งไว้รวม 653,260 บาท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 36,300 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)   ตั้งไว้ 570,960 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา เดือนละ 20,580 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 246,960 บาท   
(2) คนงานทั่วไป 3 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 324,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)   ตั้งไว้ 36,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 3 อัตรา เดือนละ 
1,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
1.1.4 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 10,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 967,000 บาท  
2.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000) ตั้งไว้รวม 627,000 บาท   
2.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    
ตั้งไว้ 627,000 บาท  



(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆหรือที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น  และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า        

 เป็นเงิน  20,000  บาท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 
 เป็นเงิน  20,000  บาท 

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 
ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า      

  เป็นเงิน 20,000 บาท  
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบริหารจัดการในกระบวนการสอบสวนโรคของทีม

สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ระดับตำบล เมื่อเกิดโรคระบาดข้ึนในเขตตำบลสุมเส้า  
          เป็นเงิน 10,000 บาท 

(5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่าย
อาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู ้จำหน่ายอาหารในตลาดในเขตพื ้นที ่ตำบลสุมเส้า โดยร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมเส้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสนตอ  

    เป็นเงิน 10,000 บาท 
(6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคแก่

แกนนำสุขภาพตำบลสุมเส้า         
 เป็นเงิน 10,000 บาท 

(7) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่แกนนำ
สุขภาพตำบลสุมเส้า          

    เป็นเงิน 10,000 บาท 
(8) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid – 19)           
เป็นเงิน 50,000 บาท 

(9) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ  
  เป็นเงิน 10,000 บาท 

(10) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์      
      เป็นเงิน 10,000 บาท 

(11) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล           

 เป็นเงิน 10,000 บาท 
(12) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงเป็น

พาหะนำโรค                   
เป็นเงิน 10,000 บาท 

(13) โครงการอบรมฝึกทักษะเสริมเกราะเหล็กป้องกันเด็กจมน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา  
เป็นเงิน 30,000 บาท 



(14) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยทำงาน   
      เป็นเงิน 10,000 บาท 

(15) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ 
              เป็นเงิน 20,000 บาท 

(16) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์  
      เป็นเงิน 10,000 บาท 

(17) เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า       

เป็นเงิน 10,000 บาท 
(18) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์  

เป็นเงิน 100,000 บาท 
(19) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรี

ไซเคิลและสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  
 เป็นเงิน 100,000 บาท 

(20) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2564 
        เป็นเงิน 5,000 บาท  

(21) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทา ง
เพศสัมพันธ์แก่นักเรียนในสถานศึกษา        

 เป็นเงิน 10,000 บาท 
(22) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการรณรงค์ตรวจ “HIV” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี   1 

กรกฎาคม 2565          
  เป็นเงิน 5,000 บาท 

(23) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ  
 เป็นเงิน 10,000 บาท 

(24) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์รักษ์โลกรักปั่นจักยาน ร่วมกันลดมลพิษทาง 
อากาศ                              

   เป็นเงิน 10,000 บาท 
(25) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติการแพทย์

ขั้นพ้ืนฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) จำนวน 115 ชั่วโมง จำนวน 3 คน ๆ ละ 9,000 บาท  
เป็นเงิน 27,000 บาท 

(26) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน 
การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน  

  เป็นเงิน 10,000 บาท 
 

(27) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ EM ball เพ่ือการบำบัดน้ำเสียในชุมชน  
  เป็นเงิน 10,000 บาท 

(28) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Udon go 
clean)  



   เป็นเงิน 30,000 บาท 
(29) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ

สุขาภิบาลอาหารและด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค  
เป็นเงิน 10,000 บาท 

(30) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและการจัดการมูลฝอย  

เป็นเงิน 10,000 บาท 
(31) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีป้องกันโรคซึมเศร้า 

เป็นเงิน 10,000 บาท 
(32) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน 
เป็นเงิน 10,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    
 
2.2 หมวดค่าวัสดุ (5330000) รวมตั้งไว้ 340,000 บาท  
2.2.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (5330100)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ , แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ รวมทั้ง
วัสดุสำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี เพื่อใช้ในกิจการงานและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    
 
2.2.2  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายโฆษณา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร , ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมและงานอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล , ค่าจัดทำแผ่นพับ, วารสาร , 
คัตเอาท์ ฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    
 
2.2.3  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุการแพทย์ (5330900)  ตั้งไว้ 230,000 บาท 

(1) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ และชุดทดสอบในการตรวจวิเคราะห์ส ารปนเปื ้อนในอาหาร 
ประกอบด้วยชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit) , ชุดทดสอบความสะอาดภาชนะสัมผัสอาหาร
และมือ (SWAB TEST) , ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) , ชุดทดสอบสารบอแรกซ์และสารเคมี          
(ผงกรอบ) , ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) , ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา),           ชุด
ทดสอบฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ เช่น กรรไกร , คัตเตอร์ , 
แอลกอฮอล์ , สำลี , ปากคีบ , ตะแกรงเหล็ก , หลอดทดลอง , ปิเป็ต , หลอดดูด , หลอดหยด,บีกเกอร์ ฯลฯ  



เป็นเงิน 20,000 บาท  
 (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน, ทรายอะเบท รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

   เป็นเงิน 200,000 บาท 
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดทดสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย 

เช่น ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ(อ.31) ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำแข็ง(อ.11) ชุดทดสอบ
แอมโมเนียในน้ำจืด  

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    
 
2.2.4  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)  ตั้งไว้ 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการผสมกับน้ำยาเคมีในการฉีดพ่น
หมอกควันให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลสุมเส้า ทั้ง 19 หมู่บ้าน และน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับเครื่องพ่นหมอก
ควัน เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)   
 
2.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี ่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)   
 
3. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 380,000 บาท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000) ตั้งไว้ 380,000 บาท 
3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (5610300) ตั้งไว้ 380,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหรือหมู ่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ 20,000  บาท จำนวน 19 หมู่บ้าน  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)       งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    
 

 
 

 

 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)   ตั้งไว้รวม 1,252,520 บาท 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)   ตั้งไว้ 1,252,520 บาท 
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 1,121,520 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5220000) ตั้งไว้รวม 1,121,520 บาท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 701,040 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา เดือนละ 32,450 บาท จำนวน 12 เดือน  
      เป็นเงิน 389,400 บาท  

(2) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 อัตรา เดือนละ 25,970 บาท จำนวน 12 เดือน  
          เป็นเงิน 311,640 บาท    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้ 366,480 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้  
(1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เดือนละ 21,540 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 258,480 บาท   
(2) คนงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 108,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)   ตั้งไว้ 12,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 
1,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 

 
1.1.4 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา   
เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
 



2. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 131,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)  ตั้งไว้รวม 51,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)  ตั้งไว้ 36,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เดือนละ 3 ,000 บาท 
จำนวน 12 เดือน ผู้ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)  ตั้งไว้ 15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของกองสวัสดิการสังคม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000) ตั้งไว้รวม 20,000 บาท   
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)   
ตั้งไว้ 20,000 บาท  

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆหรือที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น  และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า        

 เป็นเงิน  10,000  บาท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 
 เป็นเงิน  10,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 

 
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)  ตั้งไว้ 60,000 บาท    
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น  กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุด ขาตั้งตู้ลำโพงเครื่องเสียง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด)                   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
2.3.2  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายโฆษณา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร , ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมและงานอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล , ค่าจัดทำแผ่นพับ, วารสาร , 
คัตเอาท์ ฯลฯ  



ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์, ผงหมึก, ลูกกลิ้ง, 
แท่นหมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   ตั้งไว้รวม 7,790,185 บาท  
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   ตั้งไว้ 2,485,185 บาท   
 
1. งบบุคลากร (5200000) รวมเป็นเงิน 1,745,185 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5220000) ตั้งไว้รวม 1,745,185 บาท  
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 651,225 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา เดือนละ 40,900 บาท จำนวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 490,800 บาท  

(2) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 1 อัตรา เดือนละ 36,300 บาท  
เป็นเงิน 36,300 บาท 

(3) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  
  เป็นเงิน 24,825 บาท 

(4) นายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  
เป็นเงิน 24,825 บาท 

(5) นายช่างสำรวจ 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  
   เป็นเงิน 24,825 บาท 

(6) นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  
  เป็นเงิน 24,825 บาท 

(7) เจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  
  เป็นเงิน 24,825 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชม (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (5220200) ตั้งไว้ 10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล 
รายละเอียด ดังนี้  

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

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

(3) นายช่างสำรวจ  1 อัตรา เดือนละ 2,000  บาท  
   เป็นเงิน 2,000 บาท 

(4) นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท  
        เป็นเงิน 2,000 บาท 

 



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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่  
(1) ผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บาท 
(2) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 18,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)  ตั้งไว้ 891,960 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,590 บาท จำนวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 139,080 บาท 
(2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เดือนละ 11,470 บาท จำนวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 137,640 บาท  
(3) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา เดือนละ 13,130 บาท จำนวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 157,560 บาท   
(4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 11,140 บาท จำนวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 133,680 บาท 
(5) คนงานทั่วไป 3 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 324,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้ 132,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้  
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 24,000 บาท 
(2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 24,000 บาท 
(3) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 24,000 บาท  
 



(4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 24,000 บาท  

(5) คนงานทั่วไป 3 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน  
       เป็นเงิน 36,000 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
2. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 740,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)  ตั้งไว้รวม 200,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)     
ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ
งานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000) ตั้งไว้รวม  150,000 บาท                                             
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้ 60,000 บาท   
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนที่มีความชำนาญ เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนถ่าย , บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ   

- ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสุมเส้า หมู่ 1 และ 19 ตั้งไว้ 30,000 บาท      - 
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี หมู่ 10 และ 12 ตั้งไว้ 30,000 บาท  

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)   
ตั้งไว้ 30,000 บาท  

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆหรื อที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น  และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า        

 เป็นเงิน  15,000  บาท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 
 เป็นเงิน  15,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 



 
2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)   ตั้งไว้ 60,000 บาท  

(1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ห้องประชุม เพ่ือให้มีสภาพใช้งาน
ได้ดีตามปกติ  

เป็นเงนิ 30,000 บาท 
(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 5 บ้านหนองบัวบาน ให้

มีสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ  
 เป็นเงิน 30,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000) ตั้งไว้รวม 390,000 บาท 
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (5330100)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ , แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ,  ธงชาติไทย, 
ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี เพื่อใช้ในกิจการงานและการ ปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี ่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่กองช่าง (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
2.3.3 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) ตั้งไว้ 250,000 บาท 

(1)  เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบหลอด LED  เพ่ือ
นำมาใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ 
ฯลฯ (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

เป็นเงิน 200,000 บาท    
 (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักงาน เปลี่ยนหรือซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร
สำนักงานหรือ เครื่องมือในการติดตั้งไฟฟ้า ต่อหรือเชื่อมไฟฟ้า หรือถุงมือป้องกันไฟดูด เข็มขัดนิรภัยป้องกัน
ไฟฟ้าดูด (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

   เป็นเงิน 50,000 บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 



2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600) ตั้งไว้ 100,000 บาท  
(1) เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กรูปพรรณ, น๊อต, ตะปู, ลวดเชื่อม, สีทากันสนิม,  

สีน้ำมัน และอุปกรณ์ประปา เช่น มิเตอร์น้ำ, ข้อต่อ, กาว, เทปพันเกลียว, ปูนขาว, สารส้ม, คลอรีน ฯลฯ เพ่ือ
นำมาใช้ในระบบน้ำประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ดีเสมอ (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

 เป็นเงิน 50,000 บาท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ใน

เขตตำบลสุมเส้า  
เป็นเงิน 50,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานไฟฟ้าถนน (00242)   ตั้งไว้ 5,305,000 บาท  
 
1. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 5,215,000 บาท 
1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000) ตั้งไว้รวม 5,215,000 บาท 
1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (5421000) ตั้งไว้ 5,215,000 บาท 
ประเภทถนน  

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองนาไฮ สายหลังวัดเทพจินดา  
หมู่ 2 บ้านหนองนาไฮ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองนาไฮ สายหลังวัดเทพจินดา ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.     ไม่
น้อยกว่า  360  ตร.ม.          

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
                           

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสงเปือย  สายรอบบ้าน  หมู่ 3 บ้าน-  สง
เปือย  ตั้งไว้ 200,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสงเปือย สายรอบบ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 360 
ตร.ม.                 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองบัวบาน สายรอบบ้าน หมู่ 5         

บ้านหนองบัวบาน ตั้งไว้ 200,000 บาท  
           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองบัวบาน สายรอบบ้าน ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า  
360  ตร.ม.                                                                             

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองแสนตอ สายหนองแสนตอ - บ้าน

ยาง หมู่ 7 บ้านหนองแสนตอ ตั้งไว้ 200,000 บาท               
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองแสนตอ  สายหนองแสนตอ-บ้านยาง  ขนาด

กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  72  เมตร  หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจร  
คสล. ไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม. 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 



(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองผือน้อย  สายไปป่าช้า หมู่ 8 บ้าน
หนองผือน้อย ตั้งไว้ 200,000 บาท   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองผือน้อย สายไปป่าช้า ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  
360 ตร.ม.  

      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

                                                       
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านเจริญศรี สายวังหม้อ หมู่ 10 บ้านเจริญ

ศรี ตั้งไว้ 200,000 บาท                  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านเจริญศรี สายวังหม้อ ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  

ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจร  คสล.ไม่น้อยกว่า  
360 ตร.ม.      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ 11 บ้านโนนสะอาด      

ตั้งไว้ 200,000 บาท               
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว       90 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.                                                              
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
          

(8) โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหน้าประตูวัดโพธิ์ชุมถึง    สี่
แยกซอยมณีแดง หมู่ 12 บ้านสุมเส้า ตั้งไว้ 245,000 บาท                   

โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหน้าประตูวัดโพธิ์ชุมถึงสี่แยก   ซอย
มณีแดง ขนาดข้างละ 1.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวทางท่ีขยาย 440 ตร.ม. 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโนนสร้างคำ หมู่ 13 บ้านโนนสร้างคำ  

ตั้งไว้ 240,000 บาท         
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโนนสร้างคำ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม  

120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตร.
ม. แยกเป็น  2  ทาง คือ  (1) สายหลังโรงเรียน  ยาว  55  เมตร และ (2)  สายหลังวัด  ยาว  65  เมตร                                                                                                                                 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 



(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านห้วยวังโตน  สายกลางบ้าน หมู่ 15  
บ้านห้วยวังโตน ตั้งไว้ 200,000 บาท                 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านห้วยวังโตน สายกลางบ้าน ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร  คสล. ไม่น้อย
กว่า  360 ตร.ม.  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโนนทับช้าง สายตะวันออก  หมู่ 16   

บ้านโนนทับช้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท               
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโนนทับช้าง สายตะวันออก ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร  ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  
360 ตร.ม.   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านบุญทันพัฒนา  สายซอยฟาร์มไก่           

หมู่ 17 บ้านบุญทันพัฒนา ตั้งไว้ 200,000 บาท                 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านบุญทันพัฒนา  สายซอยฟาร์มไก่ ขนาดกว้าง  

4.00  เมตร ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50  เมตร  หรือพื้นผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า  360  ตร.ม.  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
  (13) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมผาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่4 
บ้านดงปอ ตั้งไว้ 200,000 บาท     
          โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมผาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้านดงปอ     ตาม
แบบแปลนและรายละเอียด  อบต.สุมเส้า 1 แห่ง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
 

(14) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 6 บ้านดงยาง ตั้งไว้ 240,000 บาท                 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้านดงยาง   
ตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.สุมเส้า 1 แห่ง    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 



(15) โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา พี.วี.ซี. พร้อมอุปกรณ์ในหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านแพงศรี ตั้ง
ไว้ 240,000 บาท                     

โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา พี.วี.ซี.พร้อมอุปกรณ์ในหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงระบบประปาใหม่ 
ตามแบบแปลน อบต.สุมเส้า 1 แห่ง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
อาคารต่างๆ (509) 

(1) โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายยืดรอบหนองเม็ก หมู่ 18 บ้านดงยาง ตั้งไว้ 240,000 บาท   
โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายยืดรอบหนองเม็กป้องกันเด็กตกน้ำ  สูง  1.20  เมตร  ยาว  470  เมตร  

(ตามแบบ  อบต.สุมเส้า) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

(2) โครงการก่อสร้างอาคาร  สำนักงานปลัด  อบต.สุมเส้า  ตั้งไว้ 200,000 บาท   
โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานปลัด อบต. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว  6.00  เมตร  1  หลัง        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

(3) โครงการปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม ภายในอาคารสำนักงาน อบต.สุมเส้า  
ตั้งไว้ 200,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

(4) โครงการติดตั้งกันสาด รอบอาคารชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน อบต.สุมเส้า  
ตั้งไว้ 100,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
ชลประทาน 

(1) โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ หมู่ 1 บ้านสุมเส้า ตั้งไว้ 330,000 บาท  
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ เพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชน สร้างธนคารน้ำในหมู่บ้านสุมเส้า หมู่ที่  1   

ตามแบบแปลน  อบต. สุมเส้า         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
(2) โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะกุดตาเสาร์ หมู่ 9 บ้านโนนหนามแท่ง  

ตั้งไว้ 470,000 บาท      
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะกุดตาเสาร์  บ้านโนนหนามแท่ง  ขนาดปาก กว้าง  15.00  เมตร   



ก้นกว้าง 9.00  เมตร  ยาว 600  เมตร  ลึก  3.00   เมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

(3) โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ หมู่ 19 บ้านสุมเส้า ตั้งไว้ 270,000 บาท  
โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ำเพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชน สร้างธนคารน้ำในหมู่บ้านสุมเส้า หมู่ที่  19   

ตามแบบแปลน  อบต. สุมเส้า         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
งานไฟฟ้าวิทยุ  

(1) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านสุมเส้า หมู่ 1  
บ้านสุมเส้า  ตั้งไว้ 120,000 บาท  

 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว และระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านสุมเส้า ตามรายละเอียดแบบ
แปลน อบต. สุมเส้า 1 แห่ง                                      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

(2) โครงการสร้างหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านโนนสะอาด  
ตั้งไว้ 120,000 บาท 

โครงการสร้างหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านโนนสะอาด  ตามรายละเอียดแบบ
แปลน อบต.สุมเส้า    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 
2. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน  90,000 บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000) ตั้งไว้รวม  90,000 บาท 
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (5610400)                                                          
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ คุ้มจูมศรี บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 90,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน 
คุ้มจูมศรี บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอเพ็ญ                                      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 

 

 

 

 

 



 

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)   ตั้งไว้ 210,000 บาท 
 
1. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 210,000 บาท 
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 210,000 บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)   
ตั้งไว้ 210,000 บาท 

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบล    สุม
เส้า เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างขบวนแห่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  

เป็นเงิน 50,000 บาท  
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำโครงการอบรมการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า  
 เป็นเงิน 30,000 บาท  

(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปี 2565  

 เป็นเงิน 20,000 บาท 
(4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
  เป็นเงิน 50,000 บาท 

(5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ-พลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เป็นเงิน 30,000 บาท 
 (6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชินี  
เป็นเงิน 30,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม     และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการเกษตร (00320)   ตั้งไว้รวม 415,000 บาท 
 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)   ตั้งไว้ 335,000 บาท 
 
1. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 335,000 บาท 
1.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)  ตั้งไว้รวม 15,000 บาท 
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)   
ตั้งไว้ 15,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ในการเดินทางมาประชุมประจำเดือน  ให้แก่ 
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล                   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)        
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
1.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 320,000 บาท    
1.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    
ตั้งไว้ 320,000 บาท 

(1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  
  เป็นเงิน 50,000 บาท 

(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ฯลฯ  
   เป็นเงิน 30,000 บาท 

(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว์ ฯลฯ  
   เป็นเงิน 10,000 บาท       

(4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ฯลฯ  
   เป็นเงิน 20,000 บาท 

(5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรค
ระบาดสัตว์ ฯลฯ   

   เป็นเงิน 10,000 บาท 
(6) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน ตามแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

           เป็นเงิน 20,000 บาท 
(7) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและจำหน่ายเชื้อราไตรโดเดอร์

มา (เชื้อราชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการควบคุมและทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคทางดิน ทำให้พืชมีระบบราก
ที่สมบูรณ์แข็งแรง หาอาหารได้มาก ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี)  

 เป็นเงิน 20,000 บาท 
(8) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง    

   เป็นเงิน 30,000 บาท 
(9) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมัก EM เพ่ือเป็นการส่งเสริม

การทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 เป็นเงิน 20,000 บาท 



(10) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า” ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติราชนารี  

   เป็นเงิน 10,000 บาท  
(11) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  

  เป็นเงิน 50,000 บาท 
(12) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงป้องกันและควบคุม และรักษาโรคลัมปี สกิน 

(Lumpy Skin Disease : LSD)   
  เป็นเงิน 50,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)                 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)   ตั้งไว้ 80,000 บาท 
 
1. งบดำเนินงาน (5300000) รวมเป็นเงิน 80,000 บาท 
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 80,000 บาท    
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)    
ตั้งไว้ 80,000 บาท 
 (1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   

       เป็นเงิน 5,000 บาท 
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน                      
         เป็นเงิน 10,000 บาท 

(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก     
   เป็นเงิน 5,000 บาท 

 (4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก    
    เป็นเงิน 5,000 บาท 

 (5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ  
   เป็นเงิน 5,000 บาท 

 (6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
สาธารณะ           

    เป็นเงิน 30,000 บาท 
(7) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

     เป็นเงิน 10,000 บาท 
(8) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำการบำบัดน้ำเสียด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น   

   เป็นเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)                 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00321) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



แผนงานงบกลาง (00410)   ตั้งไว้รวม 22,586,120 บาท 
 

งานงบกลาง (00411)   ตั้งไว้ 22,586,120 บาท 
  
งบกลาง (5100000) 
1. งบกลาง (5100000) ตั้งไว้รวม 22,586,120 บาท 
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5110300) ตั้งไว้ 500,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว  ให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยสนับสนุนให้แก่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี                                               

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (5110301) ตั้งไว้ 30,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2564 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5110700) ตั้งไว้ 16,342,800 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลสุมเส้า จำนวน  2,089 คน แยกเป็น 
(1) อายุ 60 – 69 ปี จำนวน 1,300 คน คนละ 600 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 9,360,000 บาท 
(2) อายุ 70 – 79 ปี จำนวน 549 คน คนละ 700 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 4,611,600 บาท 
(3) อายุ 80 – 89 ปี จำนวน 212 คน คนละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 2,035,200 บาท 
(4) อายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน 28 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 336,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
1.4 เบี้ยยังชีพคนพิการ (5110800) ตั้งไว้ 3,948,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตตำบลสุมเส้า จำนวน  405 คน แยกเป็น 
- อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 25 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 300,000 บาท    
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 380 คน คนละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน    

เป็นเงิน 3,648,000 บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  



งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
1.5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (5110900) ตั้งไว้ 120,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลสุมเส้า จำนวน  20 คน คนละ 500 บาท/เดือน 
จำนวน 12 เดือน                   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
1.6 ประเภทเงินสำรองจ่าย (5111000) ตั้งไว้ 745,320 บาท   

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในเขตตำบลสุมเส้ าอัน
เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน          

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)          
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 
1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (5111100) ตั้งไว้ 900,000 บาท                                                                    

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ให้กับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536  

  เป็นเงิน 450,000 บาท  
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้กับลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานชนบทในส่วนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระ 1 อัตรา เดือนละ 3,560 บาท จำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 50,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)      
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 

 
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพชุมชน หรือ  

สปสช.) ในการบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและป้องกันโรคระบาด โดยสมทบในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุนจากสำนักงานประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ  

เป็นเงิน 400,000 บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง  

(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  
 

                                                                         
 


