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   ของ 

 
 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 
   อ ำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธำนี 



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

 
เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 

 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้า จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 

1. สถำนะกำรคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้ประมาณการรายรับไว้ จ ำนวน 72,000,000 

บำท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการ
จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ ำนวน 72,000,000 
บำท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง
การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เป็นการจัดท างบประมาณ แบบสมดุล (รำยจ่ำยเท่ำกับ
รำยรับ) มีสถานะการคลัง ดังนี้ 

(1)  ยอดเงินสะสมที่สำมำรถน ำมำใช้ได้   จ ำนวน  9,896,389.32  บำท 
(2)  บัญชีเงินทุนส ำรองเงินสะสม    จ ำนวน  10,541,960.74 บำท 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีท่ีผ่ำนมำและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบ

กับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่กฎหมายก าหนดก็ตาม แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า ก็สามารถด าเนินกิจการตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้ 

(1) รายรับจริง ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น จ ำนวน 74,340,542.43 บำท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร          226,429.33  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       285,712.50  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        131,087.45  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      465,523.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         182,762.12  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     30,094,429.82  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     42,954,598.21 บาท 
 
 
 
 
 

(2) รายจ่ายจริง ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น จ ำนวน 65,878,930.80 บำท ประกอบด้วย 
งบกลาง      23,235,929.96  บาท 
งบบุคลากร      20,461,838.05  บาท 
งบด าเนินการ      13,624,461.61  บาท 
งบลงทุน        4,441,775.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน        4,114,931.18  บาท 

 
 



                                                                                                                     

 
 
 
 
 

รำยละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

 



แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)   ตั้งไว้รวม 15,479,530 บำท  
 
งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตั้งไว้ 11,784,670 บำท 
 
1. งบบุคลำกร (5200000) รวมเป็นเงิน 8,825,170 บำท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) (5210000) ตั้งไวร้วม 2,600,280 บำท แยกเป็น 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนำยก/รองนำยก (5210100) ตั้งไว้ 532,080 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 21,120 บาท       จ านวน 12 
เดือน  

เป็นเงิน 253,440 บำท  
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน เดือนละ 11,610 บาท ต่อคน ต่อ

เดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 278,640 บำท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
 
1.1.2 ประเภทเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก (5210200) ตั้งไว้ 45,600 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 1,900 บาท 
จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 22,800 บำท   
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   2 คน เดือน

ละ 950 บาท ต่อคน ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 22,800 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

 
1.1.3 ประเภทเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก (5210300) ตั้งไว้ 45,600 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 1,900 บาท จ านวน 12 
เดือน  

เป็นเงิน 22,800 บำท   
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2 คน เดือนละ 950 บาท ต่อ

คน ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 22,800 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 
1.1.4 ประเภทเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (5210400) 
ตั้งไว้ 90,720 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,560 บาท จ านวน 12 
เดือน  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 



 
1.1.5 ประเภทเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5210600)  
ตั้งไว้ 1,886,280 บำท 

(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 11,610 บาท จ านวน 12 เดือน  
        เป็นเงิน 139,320 บำท 

(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 9,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 114,000 บำท 

(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 17 คน เดือนละ 7,560 บาท ต่อคน ต่อเดือน  
จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 1,542,240 บำท 
(4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,560 บาท จ านวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 90,720 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (5220000) ตั้งไวร้วม 6,224,890 บำท แยกเป็น 
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน (5220100) ตั้งไว้ 2,160,810 บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล    รายละเอียด ดังนี้   
(1.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา เดือนละ 59,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 714,000 บำท 
(1.2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา เดือนละ 39,080 บาท จ านวน 12 เดือน  

      เป็นเงิน 468,960 บำท  
(1.3) หัวหน้าส านักปลัด 1 อัตรา เดือนละ 40,900 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 490,800 บำท  
(1.4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เดือนละ 29,610 บาท  

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

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

         เป็นเงิน 29,610 บำท  
(1.7) นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เดือนละ 29,610 บาท  

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

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

   เป็นเงิน 24,825 บำท  
(1.10) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 26,580 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 318,960 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (5220200) ตั้งไว้ 47,320 บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานส่วนต าบล รายละเอียด ดังนี้ 



(1) หัวหน้าส านักปลัด 1 อัตรา เดือนละ 920 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 11,040 บำท  

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

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

(4) เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 2,690 บาท จ านวน 12 เดือน      
   เป็นเงิน 32,280 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.2.3 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 252,000 บำท  

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

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

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

   เป็นเงิน 42,000 บำท   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (5220700) ตั้งไว้ 3,523,560บำท   

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

   เป็นเงิน 264,240 บำท   
(2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เดือนละ 21,200 บาท จ านวน 12 เดือน   

 เป็นเงิน 254,400 บำท   
(3) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 18,300 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 219,600  บำท   
(4) ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา เดือนละ 15,920 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 191,040  บำท   
(5) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เดือนละ 18,450 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 221,400  บำท   
(6) ผู้ช่วย จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 14,190 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 170,280 บำท   
(7) ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เดือนละ 10,190 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 122,280 บำท   
(8) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 13,200 บาท จ านวน 12 เดือน  



เป็นเงิน 158,400 บำท  
(9) ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 10,080 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 120,960 บำท  
(10) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 9,780 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 117,360 บำท   
(11) พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 อัตรา เดือนละ 14,300 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 171,600 บำท   
(12) คนงานทั่วไป 14 อัตรา เดอืนละ 9,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 1,512,000 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (5220800) ตั้งไว้ 241,200 บำท   

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

   เป็นเงิน 24,000 บำท   
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 100 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 1,200 บำท  
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บำท  
 

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

(5) คนงานทั่วไป 14 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 168,000 บำท  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 2,850,100 บำท 
2.1 หมวดค่ำตอบแทน (5310000) ตั้งไว้รวม 612,,000 บำท 
2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)     
ตั้งไว้ 550,000 บำท 

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

 เป็นเงิน 50,000 บำท     
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  

 เป็นเงิน 500,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (5310500) ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและคณะผู้บริหาร  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   



งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.1.3 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน (5310100) ตั้งไว ้42,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา-ธารณภัย 
เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.2 หมวดค่ำใช้สอย (5320000) ตั้งไว้รวม 1,020,000 บำท   
2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (5320100) ตั้งไว้ 500,000 บำท    

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาบุคคลในการจัดท างาน 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น ปฏิบัติหน้าที่หรืองานเฉพาะด้านให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาและรายจ่ายอ่ืนที่อยู่ในประเภทนี้ อันเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล   

เป็นเงิน 400,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา (เช่า) เครือ่งถ่ายเอกสารประจ าส านักงาน เพ่ือใช้ในกิจการ 

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

 เป็นเงิน 60,000 บำท 
(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการ  
 เป็นเงิน 30,000 บำท 

(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา/ค่าธรรมเนียมรายปีในการจัดท าเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  

  เป็นเงิน 10,000 บำท 
  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (3520200) ตั้งไว้ 30,000 บำท    

เพ่ือจ่ายเป็น 
- ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี งานพิธีส าคัญทางศาสนา งานรับเสด็จ งาน

พิธีการต่าง ๆ งานกิจกรรมวันส าคัญของราชการ ฯลฯ 
- ค่ารับรอง เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม 

หรือทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าฯลฯ 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง การประชุมเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสุมเส้า การประชุมประจ าเดือนของผู้น าชุมชน การประชุมประชาคมระดับต าบลหรือ        ค่ารับรองในการประชุม
คณะกรรการ คณะอนุกรรมการ ที่ ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ    หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 



2.2.3 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)   ตั้งไว้ 
440,000 บำท  

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลสุมเส้า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ   

  เป็นเงิน 20,000 บำท     
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือที ่

หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  

เป็นเงิน 20,000 บำท 
 

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท างานหรือโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลหรอืหนังสือ 
สั่งการ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ  

  เป็นเงิน 100,000 บำท 
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้น 

ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพ่ือพัฒนาน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   

  เป็นเงิน 10,000 บำท 
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 เป็นเงิน 10,000 บำท 

(6) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมตามมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม มาตรการความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า    

      เป็นเงิน 10,000 บำท 
(7) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพ้ืนที่ในการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบถึงปัญหาความ 

เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยน าโครงการเข้ามาบรรจุเพ่ือจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อีกท้ังเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้าเป็นหน่วยงานอ านวยการ ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ   

   เป็นเงิน 30,000 บำท 
(8) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง 

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

(9) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

เป็นเงิน 20,000 บำท 
(10) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  

   เป็นเงิน 10,000 บำท 



 (11) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
สุมเส้า คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน อสม. เป็นต้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น  

  เป็นเงิน 100,000 บำท 
(12) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานให้กับพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู พนักงานจ้าง ผู้ดูแล

เด็ก ฯลฯ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
  เป็นเงิน 100,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

2.2.4 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (5320400)   ตั้งไว้ 50,000 บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  

เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

2.3 หมวดค่ำวัสดุ (5330000) ตั้งไว้รวม 508,100 บำท   
2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน (5330100)  ตั้งไว ้50,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในส านักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ,  ธงชาติไทย, ธงตราสัญลักษณ์ 
ฯลฯ รวมทั้งวัสดุส านักงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี เพ่ือใช้ในกิจการงานและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)  ตั้งไว ้368,100 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้ในยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
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 จ านวน 3 คัน  

เป็นเงิน 111,600 บำท     
(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   จ านวน 5 คัน  

  รวมเป็นเงิน 228,500 บำท     
(3) รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 โดยแยกเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ไม่เกิน  

3,300 บาท/คัน/ปี และค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ ไมเ่กิน 300 บาท/คัน/ปี รวมเป็นเงิน 3,600 บาท/คัน/ปี จ านวน 5 คัน  
 รวมเปน็เงิน 18,000 บำท    

(4) ค่าน้ ามัน/ค่าหัวเชื้อ ส าหรับเครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   
        เป็นเงิน 10,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
2.3.3  ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (5331100)  ตั้งไว้ 20,000 บำท 



            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโฆษณา เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, ผลการด าเนินงาน กิจกรรม
และงานอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าจัดท าป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดท าแผ่นพับ, วารสาร , คัตเอาท ์ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทัว่ไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ตั้งไว ้60,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักปลัด 
(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3.5 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (5330200)  ตั้งไว ้10,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมค์ลอย กล่องรับสัญญาณ กล่องส าหรับเก็บชุด
ไมค์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทัว่ไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค (5340000) ตั้งไว้รวม 710,000 บำท    
2.4.1  ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (340100)  ตั้งไว ้600,000 บำท 
           (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน หอประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ   

เป็นเงิน 500,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 5 บ้านหนองบัวบาน ต าบลสุมเส้า 

เป็นเงิน 100,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  

งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.4.2  ประเภทค่ำบริกำรโทรศัพท์ (5340300)  ตั้งไว ้10,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานด้านอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
 
 
 
2.4.3  ประเภทค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม (5340500)  ตั้งไว ้100,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับสัญญาณและระบบโปรแกรมต่างๆ (Software TOT Easy Log) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ระบบสัญญาณความเร็ว 
และระบบการสื่อสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้น   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 



3. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 28,000 บำท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000) ตั้งไวร้วม 28,000 บำท 
3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (5610200) ตั้งไว้ 28,000 บำท 

 (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการบริหารจัดการระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ประจ าปี 2566  

 เป็นเงิน 3,000 บำท  
 (2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอเพ็ญ  ในการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันส าคัญของชาติ หรือการจัด

งานรัฐพิธีส าคัญต่างๆ  
 เป็นเงิน 5,000 บำท 

(3) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอเพ็ญเกี่ยวกับงานศูนย์ยาเสพติด ฯลฯ 
  เป็นเงิน 20,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานทัว่ไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
4. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 81,400 บำท 
4.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ (5410000) ตั้งไวร้วม 81,400 บำท 
4.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (5410100) ตั้งไว ้50,000 บำท 
 (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

เป็นเงิน 5,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เป็นแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 9,000 

บีทึยู ราคารวมค่าติดตั้ง จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท  
เป็นเงิน 45,000 บำท   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
4.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) ตั้งไว ้31,400 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เพื่อ
ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 เครื่อง 

เป็นเงิน 22,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 7,500 บำท 

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 1,900 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 



งำนบริหำรงำนคลัง (00113)   ตั้งไว้ 3,694,860 บำท  
 
1. งบบุคลำกร (5200000) รวมเป็นเงิน 2,758,660 บำท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (5220000)  ตั้งไวร้วม 2,,758,660 บำท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน (5220100)   ตั้งไว ้1,360,380 บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล รายละเอียด ดังนี้  
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง 1 อัตรา เดือนละ 39,080 บาท จ านวน 12 เดือน  

     เป็นเงิน 468,960 บำท 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 1 อัตรา เดือนละ 34,680 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 416,160 บำท  
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 อัตรา เดือนละ 33,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

       เป็นเงิน 396,000 บำท   
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  

   เป็นเงิน 24,825 บำท 
(5)  นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 29,610 บาท  

 เป็นเงิน 29,610 บำท   
(6) เจา้พนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  

   เป็นเงิน 24,825 บำท           
 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)            
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
 
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (5220200) ตั้งไว้ 4,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานส่วนต าบล รายละเอียด 
ดังนี้  

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

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.1.3 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง (5220300) ตั้งไว ้42,000 บำท 

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
1.1.4 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (5220700)  ตั้งไว ้1,292,280 บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 18,260 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 219,120 บำท   
(2) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได ้1 อัตรา เดือนละ 18,260 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 219,120 บำท  



(3) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 18,250 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 219,000 บำท  

(4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 9,850 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 118,200 บำท  

(5) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา เดือนละ 16,070 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 192,840 บำท  

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

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (5220800) ตั้งไว้ 60,000 บำท   

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

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

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

เป็นเงิน 24,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
2. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 840,000 บำท 
2.1 หมวดค่ำตอบแทน (5310000) ตั้งไว้รวม 50,000 บำท 
2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (5310300)  ตั้งไว้ 30,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งจากองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ 
และ/หรือในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (5310500) ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ของกองคลัง ผู้มีสิทธิพึง
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.2 หมวดค่ำใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 570,000 บำท 
2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (5320100) ตั้งไว้ 100,000 บำท    

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างท าสิ่งพิมพ์ เย็บหนังสือหรือเข้าเล่มเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท าแผ่นพับ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ 



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)    ตั้งไว้ 
470,000 บำท 

(6)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทาง ฯลฯ   

  เป็นเงิน 100,000 บำท     
(7) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือที่ 

หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  

 เป็นเงิน 100,000 บำท 
(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการจัดท าโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
เป็นเงิน 20,000 บำท  

  (4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการจัดท าโครงการส ารวจเพื่อจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
    เป็นเงิน 100,000 บำท 

 
(5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

 เป็นเงิน 150,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

 งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3 หมวดค่ำวัสดุ (5330000)  ตั้งไว ้200,000 บำท 
2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน (5330100)  ตั้งไว ้70,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในส านักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ รวมทั้งวัสดุส านักงานที่มี
อายุการใช้งานเกิน 1 ปี เพ่ือใช้ในกิจการงานและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (5330300)  ตั้งไว ้50,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน แก้วน้ า ไม้กวาด เข่ง น้ าดื่ม ฯลฯ เพ่ือใช้ในหน่วยงาน
และไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ตั้งไว ้60,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองคลัง 
(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  



งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3.4  ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (5331100)  ตั้งไว้ 20,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโฆษณาการจัดเก็บภาษี เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, ผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรมและงานอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าจัดท าป้ายผ้าไวนิล,       ค่าจัดท าแผ่นพับ, 
วารสาร , คัตเอาท ์ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (5340000)  ตั้งไว ้20,000 บำท 
2.4.1  ประเภทค่ำไปรษณีย์ (5340400)  ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ตั้งจำ่ยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
3. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 96,200 บำท 
3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ (5410000) ตั้งไวร้วม 96,200 บำท 
3.1.1 ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน (5410100) ตั้งไว ้57,800 บำท 
 (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน บุนวม มีท้าวแขนและล้อเลื่อน จ านวน 12 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 
(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 

เป็นเงิน 30,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 5,700 บาท          (ตามราคา

ท้องตลาดโดยประหยัด) 
เป็นเงิน 22,800 บำท   

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จ านวน 1 หลัง (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 
เป็นเงิน 5,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานคลัง (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) ตั้งไว ้38,400 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 

เป็นเงิน 22,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 7,500 บำท 

(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network จ านวน 1 เครื่อง   
เป็นเงิน 8,900 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานคลัง (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 



แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00120)   ตั้งไว้รวม 1,080,000 บำท 
 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)   ตั้งไว้ 1,080,000 บำท 
 

1. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 1,080,000 บำท  
1.1 หมวดค่ำใช้สอย (5320000) ตั้งไว้รวม 950,000 บำท  
1.1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)    ตั้งไว้ 
950,000 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท าโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือ
จัดตั้งประจ าต าบลสุมเส้า   

เป็นเงิน 200,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท าโครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)         ตามโครงการ

หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย  
เป็นเงิน 30,000 บำท 

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถานประกอบการ  
       เป็นเงิน 30,000 บำท           

(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

   เป็นเงิน 10,000 บำท  
(5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในเขตพ้ืนที่ 

ต าบลสุมเส้า  
 เป็นเงิน 20,000 บำท 

(6) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน และการเสริมสร้างวินัยจราจร/เสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 

  เป็นเงิน 30,000 บำท 
(7) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ “เยาวชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”     

ในสถานศึกษา 
เป็นเงิน 30,000 บำท 

(8) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน และการเสริมสร้างวินัยจราจรส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   เป็นเงิน 30,000 บำท 
 (9) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุมเส้า  
   เป็นเงิน 30,000 บำท 

(10)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ประจ าศูนย์บริการช่วยเหลือ 
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

   เป็นเงิน 200,000 บำท  
 
 
 

(11)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชน  
(ศูนย์กู้ชีพ - กู้ภัย) 

   เป็นเงิน 340,000 บำท  



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
1.2 หมวดค่ำวัสดุ (5330000) ตั้งไว้รวม 130,000 บำท  
1.2.1  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกำย (5331200) ตั้งไว ้60,000 บำท 

(1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดดับเพลิงให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัย และชุดเครื่องแบบให้แก่ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) เป็นเงิน 

30,000 บำท 
 (2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ส าหรับใช้ 

ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
 เป็นเงิน 30,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
1.2.2  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (5331600) ตั้งไว ้50,000 บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น หัวฉีดน้ าดับเพลิง, รองเท้าดับเพลิง, สายส่งน้ าดับเพลิง, ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิง, ข้อต่อ
ท่อทางจ่ายน้ าดับเพลิง, ฝาปิดท่อทางจ่ายน้ าออก, ข้อต่อทางแยกน้ า, และน้ ายาดับเพลิง, ยางรถยนต์, วิทยุ icom ติด
รถดับเพลิง ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
1.2.3  ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือวัสดุกำรแพทย์ (5330900) ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น ถุงมือ น้ าเกลือ ส าลี ผ้าปิดจมูก เทปใสส าหรับใช้แต่งแผล แอมโมเนีย 
ผ้าพันแผลแบบยืดหยุ่น ไม้พันส าลี ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
 



แผนงำนกำรศึกษำ (00210)   ตั้งไว้ 15,099,024 บำท 
 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)   ตั้งไว้ 6,687,624 บำท 
 
1. งบบุคลำกร (5200000) รวมเป็นเงิน 6,343,624 บำท  
1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (5220000) ตั้งไวร้วม 6,343,624 บำท   
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน (5220100) ตั้งไว ้3,228,864 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล   เป็นเงิน 
285,540 บำท รายละเอียด ดังนี้  

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

  เป็นเงิน 36,300 บำท 
(1.2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เดือนละ 20,770 บาท จ านวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 249,240 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ส าหรับข้าราชการครูช านาญการ (คศ.2) 
และ ครู (คศ.1)  จ านวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,943,324 บำท รายละเอียด ดังนี้ 

(2.1) ครู (คศ.2) (ศพด.วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม) 1 อัตรา เดือนละ 32,436 บาท  จ านวน 12 เดือน  
       เป็นเงิน 389,232 บำท  

(2.2) ครูช านาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 31,774 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 381,288 บำท  

(2.3) ครู (คศ.2) (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 31,834 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 382,008 บำท  

(2.4) ครู (คศ.2) (ศพด.บ้านห้วยวังโตน) 1 อัตรา เดือนละ 24,057 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 288,684 บำท  

(2.5) ครูช านาญการ (คศ.2) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 32,406 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 388,872 บำท  

(2.6) ครชู านาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านดงปอ) 1 อัตรา เดือนละ 31,464 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 377,568 บำท  

(2.7) ครชู านาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านหนองบัวบาน) 1 อัตรา เดือนละ 29,372 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 352,464 บำท  

(2.8) คร ู(คศ.1) (ศพด.บ้านแพงศร)ี 1 อัตรา เดือนละ 31,934 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 383,208 บำท  

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 
1.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (5220700)  ตั้งไว้ 2,594,760 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป                  เป็นเงิน 
568,320 บำท รายละเอียด ดังนี้ 

(1.1) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 14,020 บาท จ านวน 12 เดือน  



เป็นเงิน 168,240 บำท 
(1.2) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 13,840 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 166,080 บำท 
(1.3) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 10,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 126,000 บำท 
(1.4) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (ศพด.บ้านหนองนาไฮ) 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน   

เป็นเงิน 108,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป                 เป็นเงิน 
2,026,440 บำท รายละเอียด ดังนี้ 

(2.1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เดอืนละ 21,780 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 261,360 บำท  

(2.2) ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา เดือนละ 18,660 บาท จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 223,920 บำท  

(2.3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,430 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 137,160 บำท  

(2.4) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 11 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 1,188,000 บำท    

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

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (5220800) ตั้งไว้ 216,000 บำท   

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป         เป็นเงิน 
36,000 บำท รายละเอียด ดังนี้ 

(1.1) ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 24,000 บำท 

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป         เป็นเงิน 

180,000 บำท รายละเอียด ดังนี้ 
(2.1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 24,000 บำท  
(2.2) ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 11 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 132,000 บำท    
(2.3) คนงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท / คน จ านวน 12 เดือน  



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

เป็นเงิน 12,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.1.4 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง (5220300) ตั้งไว ้10,000 บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักบริหารงานการ ศึกษา        1 อัตรา 
เดือนละ 3,500 บาท  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.1.5 ประเภทเงินวิทยฐำนะ (5220400) ตั้งไว ้294,000 บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ส าหรับข้าราชการครูช านาญการ (คศ.2) รายละเอียด ดังนี้ 
(2.1) ครูช านาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านดงยาง) 1 อตัรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 42,000 บำท  
(2.2) ครูช านาญการ (คศ.2) (ศพด.วัดศรีบุญเรือง) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บำท  
(2.3) ครูช านาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านแพงศร)ี 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บำท  
(2.4) ครูช านาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านดงปอ) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บำท  
 (2.5) ครชู านาญการ (คศ.2) (ศพด.บ้านหนองบัวบาน) 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 42,000 บำท  
 

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

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 302,000 บำท 
2.1 หมวดค่ำตอบแทน (5310000)  ตั้งไวร้วม 62,000 บำท 
2.1.1 ประเภทเงินชว่ยเหลือกำรศึกษำบุตร (5310500)  ตั้งไว้ 20,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูช านาญการ (คศ.2) และ ครู (คศ.1) ของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2.1.2 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน (5310100) ตั้งไว ้42,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 
เดือน ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   



งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.2 หมวดค่ำใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้ 130,000 บำท    
2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (5320100) ตั้งไว้ 30,000 บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 ศูนย์ ในกรณีที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการช ารุด
เสียหายไปตามสภาพอายุงาน 

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)    ตั้งไว้ 
90,000 บำท   

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือที่หน่วยงานอ่ืน
จัดขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

เป็นเงิน 20,000 บำท 
(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ในการเข้ารับการอบรม สัมมนาของหน่วยงาน

ราชการต่างๆ หรือที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น  และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  

 เป็นเงิน 20,000 บำท               
(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาภายในเขตต าบลสุมเส้า ในช่วงปิด

ภาคเรียน เช่น  ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าจ้างในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ  
เป็นเงิน 50,000 บำท               

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
2.2.3 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (5320400)   ตั้งไว้ 10,000 บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3 หมวดค่ำวัสดุ (5330000)  ตั้งไว ้110,000 บำท    
2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน (330100)  ตั้งไว ้30,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น  กระดาษ, แฟ้ม, 
ปากกา, ดินสอ, สมุด ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)                   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์, ผงหมึก, ลูกกลิ้ง, แท่น
หมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด) 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3.3  ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100)  ตั้งไว้ 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโฆษณา เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, ผลการด าเนินงาน กิจกรรม 
และงานอ่ืนๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าจัดท าป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดท าแผ่นพับ, วารสาร, คัต
เอาท ์ฯลฯ (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2.3.4  ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (5330200)  ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือน ามาใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าส าหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 
 
2.3.5  ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (5330600)  ตั้งไว้ 20,000 บำท 

เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เช่น สี ค้อน ข้อต่อ กาว เทปพันเกลียว ท่อพีวีซี ไม้แปร
รูปต่างๆ กระเบื้องมุงหลังคา เหล็กชนิดต่างๆ ฯลฯ เพ่ือน ามาใช้ในงานซ่อมบ ารุงอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
3. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 42,000 บำท 
3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ (5410000) ตั้งไวร้วม 42,000 บำท 
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (5410100) ตั้งไว ้20,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 16 นิ้ว  จ านวน 8 ตัว (ตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด) 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) ตั้งไว ้22,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 



งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)   ตั้งไว้ 8,411,400 บำท 
 
1. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 4,660,800 บำท 
1.1 หมวดค่ำใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 2,310,400 บำท 
1.1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)   ตั้งไว้ 
420,325 บำท 

(1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น      ค่าของ
รางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ  

เป็นเงิน 50,000 บำท 
(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “โครงการจัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอนและผลงานเด็ก

ปฐมวัย” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของผลการเรียนที่ผ่านมาของเด็กปฐมวัย 
และส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถึงการ
แสดงออกทางด้านความคิดและสติปัญญา เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ   

   เป็นเงิน 30,000 บำท                
 (3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลสุมเส้า  

   เป็นเงิน 20,000 บำท 
 (4) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบส าหรับอาหารกลางวัน ประเภทอาหารเสริมตามหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่  เช่น  

ไอโอดีน  ผลไม้  ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  ทั้ง  8 ศูนย์ อัตราคนละ 5 
บาท ต่อคนต่อวัน จ านวน 245 วัน โดยจ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 237 คน     

เป็นเงิน 290,325 บำท      
(5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   เป็นเงิน 30,000 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.1.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300) ประเภท
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตั้งไว้ 1,890,075 บำท 

(1) โครงการอาหารกลางวันส าหรับสนับสนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 8 ศูนย์  
จ านวน 237 คน ในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 1,219,365 บำท แยกเป็น 
 

(1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาไฮ–โนนสะอาด จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 47 คน   
เป็นเงิน  241,815 บำท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 59,220 บาท (ภาคเรียนที่ 2/2565) จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 59,220 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565) จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 59,220 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566) จ านวน 60 วัน   
 งวดที ่4   เป็นเงิน 64,155 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566) จ านวน 65 วัน   

 
 
 
(1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวบาน จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 24 คน    

เป็นเงิน 123,480 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 30,240 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 30,240 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   



 งวดที่ 3   เป็นเงิน 30,240 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 32,760 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 34 คน                 
เป็นเงิน 174,930 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 42,840 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 42,840 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 42,840 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 46,410 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงศรี จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 11 คน  
เป็นเงิน 56,595 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 13,860 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 13,860 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 13,860 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 15,015 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังโตน จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 16 คน           
เป็นเงิน 82,320 บำท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 20,160 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 20,160 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 20,160 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 21,840 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงปอ จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 26 คน                 
เป็นเงิน 133,770 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 32,760 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 32,760 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 32,760 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที ่4   เป็นเงิน 35,490 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566) จ านวน 65 วัน   
 
 
 

(1.7)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 44 คน  
เป็นเงิน 226,380 บำท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 55,440 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 55,440 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 55,440 บาท  (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 60,060 บาท  (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 65 วัน   
 

(1.8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 35 คน            
เป็นเงิน 180,075 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 44,100 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 44,100 บาท  (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน 60 วัน   



 งวดที่ 3   เป็นเงิน 44,100 บาท  (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 60 วัน   
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 47,775 บาท  (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน 65 วัน   
 

(2) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน-ต าบลสุมเส้า 
ทั้ง 8 ศูนย์ (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) จ านวน 237 คน   

    เป็นเงิน 402,900 บำท  
 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี) องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เป็นเงิน 267,810 บำท 

(3.1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 237 คน  
เป็นเงิน 47,400 บำท 

(3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 237 คน  
เป็นเงิน 47,400 บำท 

(3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จ านวน 237 คน  
เป็นเงิน 71,100 บำท 

(3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 237 คน  
เป็นเงิน 101,910 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่ก าหนดวัตถุประสงค์ ที่เคยจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 หมวดค่ำวัสดุ (5330000)  ตั้งไวร้วม 2,350,400 บำท 
1.2.1 ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (5330300) ตั้งไว้ 2,350,400 บำท 

(1) โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จ านวน 7 โรง นมบรรจุกล่อง กล่องละ 8 บาทจ านวนเด็ก 893 คน จ านวน 
260 วัน เป็นเงิน 1,857,440 แยกเป็น     

 
 (1.1) โรงเรียนสุมเส้าวิทยา จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 252 คน  

เป็นเงิน 524,160 บำท  
 (1.2)  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮ-โนนสะอาด จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 177 คน  

เป็นเงิน 368,160 บำท   
(1.3) โรงเรียนบ้านดงปอ จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 95 คน  

เป็นเงิน 197,600 บำท   
 (1.4)  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 61 คน  

เป็นเงิน 126,880 บำท  
 (1.5) โรงเรียนบ้านดงยางวังโตนวิทยา จ านวนนักเรียน ไม่น้อยกว่า 161 คน  

เป็นเงิน 334,880 บำท  



 (1.6)  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างค า จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 105 คน  
เป็นเงิน 218,400 บำท  

 (1.7) โรงเรียนบ้านแพงศรี จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 42 คน   
เป็นเงิน 87,360 บำท   

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(2) โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้ 
ทั้ง 8 ศูนย์ นมบรรจุกล่อง กล่องละ 8 บาท จ านวนเด็ก 237 คน จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 492,960 บำท  
แยกเป็น  

 (2.1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาไฮ - โนนสะอาด จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 47 คน      
เป็นเงิน  97,760 บำท  

(2.2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวบาน จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 24 คน  
เป็นเงิน  49,920 บำท  

(2.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 34 คน  
 เป็นเงิน 70,720 บำท   

          (2.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงศรี จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 11 คน  
 เป็นเงิน 22,880 บำท  

(2.5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังโตน จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 16 คน  
 เป็นเงิน 33,280 บำท  

(2.6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงปอ จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 26 คน   
 เป็นเงิน 54,080 บำท  

 
(2.7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม จ านวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 44 คน  

 เป็นเงิน 91,520 บำท   
(2.8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง จ านวนเด็กนักเรยีนไม่น้อยกว่า 35 คน  

 เป็นเงิน 72,800 บำท   
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
2. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 3,750,600 บำท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000)  ตั้งไวร้วม 3,750,600 บำท 
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (5610200) ตั้งไว้ 3,750,600 บำท 

โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จ านวน 7 โรง จ านวนเด็ก 893 คน 
ในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 3,750,600 แยกเป็น 

 
(1) โรงเรียนสุมเส้าวิทยา จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 252 คน  

เป็นเงิน 1,058,400 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 264,600 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 264,600 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 264,600 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 264,600 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 



 
(2) โรงเรียนบ้านหนองนาไฮ - โนนสะอาด จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 177 คน  

เป็นเงิน 743,400 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 185,850 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 185,850 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที ่3   เป็นเงิน 185,850 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 185,850 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 

(3) โรงเรียนบ้านดงปอ จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 95 คน  
เป็นเงิน 399,000 บำท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 99,750 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 99,750 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 99,750 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 99,750 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 

(4) โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 61 คน  
เป็นเงิน 256,200 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 64,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 64,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 64,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 64,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 

(5) โรงเรียนบ้านดงยางวังโตนวิทยา จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 161 คน  
เป็นเงิน 676,200 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 169,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 169,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 169,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 169,050 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 

(6) โรงเรียนบ้านหนองแสนตอ-โนนสร้างค า จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 105 คน  
เป็นเงิน 441,000 บำท  โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 110,250 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 110,250 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 110,250 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 110,250 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 

(7) โรงเรียนบ้านแพงศรี จ านวนเด็กไม่น้อยกว่า 42 คน  
เป็นเงิน 176,400 บำท โดยท าการเบิกจ่ายดังนี้ 
 งวดที่ 1   เป็นเงิน 44,100 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 2   เป็นเงิน 44,100 บาท   (ภาคเรียนที่ 2/2565)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 3   เป็นเงิน 44,100 บาท   (ภาคเรียนที่ 1/2566)  จ านวน  50  วัน 
 งวดที่ 4   เป็นเงิน 44,100 บาท   (ภาคเรียนที ่1/2566)  จ านวน  50  วัน 

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 



แผนงำนสำธำรณสุข (00220)   ตั้งไว้รวม 2,438,120 บำท 
 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (0000221)   ตั้งไว้ 2,438,120 บำท 
 
1. งบบุคลำกร (5200000) รวมเป็นเงิน 663,220 บำท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (5220000)  ตั้งไวร้วม 663,220 บำท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน (5220100) ตั้งไว ้36,300 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (5220700)   ตั้งไว้ 580,920 บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา เดือนละ 21,410 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 256,920 บำท   
(2) คนงานทั่วไป 3 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท/คน จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 324,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (5220800)   ตั้งไว ้36,000 บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 3 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท/
คน จ านวน 12 เดือน  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.1.4 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 10,000 บำท   

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 1,352,000 บำท  
2.1 หมวดค่ำใช้สอย (5320000) ตั้งไว้รวม 1,002,000 บำท   
2.1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)    ตั้งไว้ 
1,002,000 บำท  



(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆหรือที่หน่วยงานอ่ืน
จัดขึ้น  และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า        

 เป็นเงิน  30,000  บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 
 เป็นเงิน  30,000  บำท 

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน ในเขต
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า      

  เป็นเงิน 50,000 บำท  
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบริหารจัดการในกระบวนการสอบสวนโรคของทีมสอบสวนโรค

เคลื่อนที่เร็ว SRRT ระดับต าบล เมื่อเกิดโรคระบาดข้ึนในเขตต าบลสุมเส้า  
          เป็นเงิน 10,000 บำท 

(5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าจ าหน่ายอาหาร 
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และผู้จ าหน่ายอาหารในตลาดในเขตพ้ืนที่ต าบลสุมเส้า โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสุมเส้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแสนตอ  

    เป็นเงนิ  20,000 บำท 
(6) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคแก่แกนน า

สุขภาพต าบลสุมเส้า         
 เป็นเงิน 10,000 บำท 

(7) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่แกนน าสุขภาพ
ต าบลสุมเส้า          

    เป็นเงิน 10,000 บำท 
(8) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (covid – 19)           
       เป็นเงิน 20,000 บำท 

(9) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ  
  เป็นเงิน 10,000 บำท 

(10) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์      
      เป็นเงิน 10,000 บำท 

(11) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 
          

 เป็นเงิน 10,000 บำท 
(12) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะน า

โรค                   
เป็นเงิน 10,000 บำท 

(13) โครงการอบรมฝึกทักษะเสริมเกราะเหล็กป้องกันเดก็จมน้ าแก่นักเรียนในสถานศึกษา  
เป็นเงิน 30,000 บำท 

(14) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยท างาน   
      เป็นเงิน 10,000 บำท 

(15) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวันพุธ 
              เป็นเงิน 20,000 บำท 

(16) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์  
      เป็นเงิน 10,000 บำท 



(17) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการท าความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า       

เป็นเงิน 10,000 บำท 
(18) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์  

เป็นเงิน 200,000 บำท 
(19) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลและ

สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  
 เป็นเงิน 200,000 บำท 

(20) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565 
        เป็นเงิน 5,000 บำท  

(21) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แก่นักเรียนในสถานศึกษา        

 เป็นเงิน 20,000 บำท 
(22) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ  

 เป็นเงิน 20,000 บำท 
(23) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์รักษ์โลกรักปั่นจักยาน ร่วมกันลดมลพิษทาง 

อากาศ                              
   เป็นเงิน 10,000 บำท 

(24) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติการแพทย์ขั้น
พ้ืนฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) จ านวน 115 ชั่วโมง จ านวน 3 คน ๆ ละ 9,000 บาท  

เป็นเงิน 27,000 บำท 
(25) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชน การใช้น้ า

อย่างประหยัด และการจัดการน้ าเสียในชุมชน  
  เป็นเงิน 20,000 บำท 

(26) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ EM ball เพ่ือการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน  
  เป็นเงิน 10,000 บำท 

(27) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Udon go clean)  
   เป็นเงิน 20,000 บำท 

 
(28) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีป้องกันโรคซึมเศร้า 

เป็นเงิน 10,000 บำท 
(29) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

เป็นเงิน 20,000 บำท 
(30) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เป็นเงิน 20,000 บำท 
(31) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

เป็นเงิน 20,000 บำท 
(32) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อถังขยะ 

เป็นเงิน 100,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
2.2 หมวดค่ำวัสดุ (5330000) รวมตั้งไว้ 350,000 บำท  
2.2.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน (5330100)  ตั้งไว ้20,000 บำท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในส านักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ รวมทั้งวัสดุส านักงานที่มี
อายุการใช้งานเกิน 1 ปี เพ่ือใช้ในกิจการงานและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
2.2.2  ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (5331100)  ตั้งไว้ 30,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโฆษณา เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, ผลการด าเนินงาน กิจกรรม
และงานอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าจัดท าป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดท าแผ่นพับ, วารสาร , คัตเอาท ์ฯลฯ  

ตั้งจำ่ยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
2.2.3  ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือวัสดุกำรแพทย์ (5330900)  ตั้งไว ้230,000 บำท 

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

เป็นเงิน 20,000 บำท  
 

 (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน, ทรายอะเบท รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

   เป็นเงิน 200,000 บำท 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดทดสอบคุณภาพน้ าประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุด

ทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ า(อ.31) ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าแข็ง(อ.11) ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ า
จืด  

  เป็นเงิน 10,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
2.2.4  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)  ตั้งไว้ 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ในการผสมกับน้ ายาเคมีในการฉีดพ่นหมอกควัน
ให้กับหมู่บ้านในเขตต าบลสุมเส้า ทั้ง 19 หมู่บ้าน และน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)   
 
2.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขฯ (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)   
 
3. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 380,000 บำท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000) ตั้งไว้ 380,000 บำท 
3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (5610300) ตั้งไว้ 380,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหรือหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 
20,000  บาท จ านวน 19 หมู่บ้าน  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)       งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
4. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 42,900 บำท 
4.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ (5410000) ตั้งไวร้วม 42,900 บำท 
4.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (5410100) ตั้งไว ้16,900 บำท 
 (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง ชนิดเหล็ก จ านวน 1 หลัง (ตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด)  

เป็นเงิน 5,000 บำท 
 

(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ชนิดบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 2 ชั้น ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 1 หลัง (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

เป็นเงิน 5,000 บำท  
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  จ านวน 1 หลัง (คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เป็นเงิน 6,900 บำท  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)       งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
4.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) ตั้งไว ้26,000 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เพื่อ
ใช้ในงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 เครื่อง 

เป็นเงิน 22,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 

เครื่อง  
เป็นเงิน 4,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)       งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    
 
 



แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)   ตั้งไว้รวม 1,335,480 บำท 
 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)   ตั้งไว้ 1,335,480 บำท 
 
1. งบบุคลำกร (5200000) รวมเป็นเงิน 1,167,480 บำท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (5220000) ตั้งไว้รวม 1,167,480 บำท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน (5220100) ตั้งไว้ 739,080 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา เดือนละ 34,110 บาท จ านวน 12 เดือน  
      เป็นเงิน 409,320บำท  

(2) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 อัตรา เดือนละ 27,480 บาท จ านวน 12 เดือน  
          เป็นเงิน 329,760 บำท    

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
1.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (5220700) ตั้งไว้ 374,400 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้  
(1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อตัรา เดือนละ 22,200 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 266,400 บำท   
(2) คนงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 108,000 บำท   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 

 
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (5220800)   ตั้งไว ้12,000 บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 

 
1.1.4 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง (5220300) ตั้งไว ้42,000 บำท 

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
 
2. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 131,000 บำท 
2.1 หมวดค่ำตอบแทน (5310000)  ตั้งไว้รวม 51,000 บำท 
2.1.1 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน (5310400)  ตั้งไว ้36,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เดือนละ 3,000 บาท จ านวน 12 
เดือน ผู้ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (5310500)  ตั้งไว้ 15,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ของกองสวัสดิการสังคม 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
2.2 หมวดค่ำใช้สอย (5320000) ตั้งไว้รวม 20,000 บำท   
2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)   ตั้งไว้ 
20,000 บำท  

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆหรือที่หน่วยงานอ่ืน
จัดขึ้น  และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า        

 เป็นเงิน  10,000  บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 
 เป็นเงิน  10,000  บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 

 
2.3 หมวดค่ำวัสดุ (5330000)  ตั้งไว ้60,000 บำท    
2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน (330100)  ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น  กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ สมุด ขาตั้งตู้ล าโพงเครื่องเสียง ฯลฯ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด)                   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
 
2.3.2  ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (5331100)  ตั้งไว ้20,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโฆษณา เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, ผลการด าเนินงาน กิจกรรม
และงานอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าจัดท าป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดท าแผ่นพับ, วารสาร , คัตเอาท ์ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์, ผงหมึก, ลูกกลิ้ง, แท่น
หมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
3. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 37,000 บำท 
3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ (5410000) ตั้งไวร้วม 37,000 บำท 



3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (5410100) ตั้งไว ้15,000 บำท 
 (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง ชนิดเหล็ก จ านวน 1 หลัง (ตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด)  

เป็นเงิน 5,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ชนิดบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 2 ชั้น ขนาด 5 ฟุต 

จ านวน 1 หลัง (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  
เป็นเงิน 5,000 บำท  

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 10 ชั้น  จ านวน 1 หลัง (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  
เป็นเงิน 5,000 บำท  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) ตั้งไว ้22,000 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เพื่อ
ใช้ในงานด้านสวัสดิการสังคม จ านวน 1 เครื่อง 

เป็นเงิน 22,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
 



แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)   ตั้งไว้รวม 3,344,905 บำท  
 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   ตั้งไว้ 2,944,905 บำท   
 
1. งบบุคลำกร (5200000) รวมเป็นเงิน 2,107,405   บำท 
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (5220000) ตั้งไวร้วม 2,107,405 บำท  
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน (5220100) ตั้งไว้ 1,021,965 บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการกองช่าง 1 อัตรา เดือนละ 38,520 บาท จ านวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 462,240 บำท  

(2) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 1 อัตรา เดือนละ 36,300 บาท   จ านวน   12  เดือน 
เป็นเงิน 435,600 บำท 

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

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

(5) นายช่างส ารวจ 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท  
   เป็นเงิน 24,825 บำท 

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

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชม (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (5220200) ตั้งไว้ 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานส่วนต าบล รายละเอียด 
ดังนี้  

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

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

(3) นายช่างส ารวจ  1 อัตรา เดือนละ 2,000  บาท  
   เป็นเงิน 2,000 บำท 

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

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
1.1.3 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง (5220300) ตั้งไว ้60,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ให้แก่  



(1) ผู้อ านวยการกองช่าง 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 42,000 บำท 

(2) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
 เป็นเงิน 18,000 บำท   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
1.1.4 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (5220700)  ตั้งไว้ 883,440 บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 11,830 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 141,960 บำท 
(2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เดือนละ 9,780 บาท จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 117,360 บำท  
(3) ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1 อัตรา เดือนละ 13,520 บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 162,240 บำท   
(4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 11,490  บาท จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 137,880 บำท 
(5) คนงานทั่วไป 3 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท/คน จ านวน 12 เดือน  

   เป็นเงิน 324,000 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (5220800) ตั้งไว้ 132,000 บำท   

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

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

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

   เป็นเงิน 24,000 บำท  
 

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

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 818,000 บำท 
2.1 หมวดค่ำตอบแทน (5310000)  ตั้งไวร้วม 278,000 บำท 
2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)     
ตั้งไว้ 200,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 



 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2.1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือกำรศึกษำบุตร (5310500)  ตั้งไว้ 30,000 บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ของกองคลัง ผู้มีสิทธิ
พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2.1.3 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน (5310100) ตั้งไว ้48,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง เดือนละ 4,000 บาท จ านวน 
12 เดือน ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2.2 หมวดค่ำใช้สอย (5320000) ตั้งไว้รวม  150,000 บำท                                             
2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึง่บริกำร (5320100) ตั้งไว้ 60,000 บำท    เ พ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่มี
ความช านาญ เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนถ่าย , บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุมเส้า เพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ   

- ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสุมเส้า หมู่ 1 และ 19 ตั้งไว้ 30,000 บาท      - ร ะ บ บ
ประปาหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี หมู่ 10 และ 12 ตั้งไว้ 30,000 บาท  

 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
 
 
2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)   ตั้งไว้ 
30,000 บำท  

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของหน่วยงานราชการต่างๆหรือที่หน่วยงานอ่ืน
จัดขึ้น  และเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า        

 เป็นเงิน  15,000  บำท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 
 เป็นเงิน  15,000  บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2.2.3 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (5320400)   ตั้งไว้ 60,000 บำท  

(1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน ห้องประชุม เพ่ือให้มีสภาพใช้งานได้ดี
ตามปกติ  

เป็นเงนิ 30,000 บำท 



(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ 5 บ้านหนองบัวบาน ให้มีสภาพ
ใช้งานได้ดีตามปกติ  

 เป็นเงิน 30,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2.3 หมวดค่ำวัสดุ (5330000) ตั้งไว้รวม 390,000 บำท 
2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน (5330100)  ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในส านักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ,  ธงชาติไทย, ธงตราสัญลักษณ์ 
ฯลฯ รวมทั้งวัสดุส านักงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี เพ่ือใช้ในกิจการงานและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุมเส้า (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ตั้งไว ้20,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง (ตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด)   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
 
2.3.3 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (5330200) ตั้งไว ้250,000 บำท 

(1)  เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบหลอด LED  เพ่ือน ามาใช้ใน
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ฯลฯ (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)  

เป็นเงิน 200,000 บำท    
 (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของส านักงาน เปลี่ยนหรือซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน
หรือ เครื่องมือในการติดตั้งไฟฟ้า ต่อหรือเชื่อมไฟฟ้า หรือถุงมือป้องกันไฟดูด เข็มขัดนิรภัยป้องกันไฟฟ้าดูด (ตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)  

   เป็นเงิน 50,000 บำท      
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (5330600) ตั้งไว ้100,000 บำท  

(1) เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กรูปพรรณ, น๊อต, ตะปู, ลวดเชื่อม, สีทากันสนิม,  
สีน้ ามัน และอุปกรณ์ประปา เช่น มิเตอร์น้ า, ข้อต่อ, กาว, เทปพันเกลียว, ปูนขาว, สารส้ม, คลอรีน ฯลฯ เพ่ือน ามาใช้
ในระบบน้ าประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีเสมอ 
(ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)  

 เป็นเงิน 50,000 บำท 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตต าบล

สุมเส้า  
เป็นเงิน 50,000 บำท 



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
3. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 19,500 บำท 
3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ (5410000) ตั้งไวร้วม 19,500 บำท 
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (5410100) ตั้งไว ้12,000 บำท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท  (ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) ตั้งไว ้7,500 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 



แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) 
 
งำนก่อสร้ำง (00312)   ตั้งไว้ 7,028,000 บำท  
 
1. งบลงทุน (5400000) รวมเป็นเงิน 7,028,000 บำท 
1.1 หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (5420000) ตั้งไว้รวม 7,028,000 บำท 
1.1.1 ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร (5421000) ตั้งไว้ 7,028,000 บำท 

(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน สำยบะยำว หมู่ที่ 1 บ้ำนสุมเส้ำ ตั้งไว้ 250,000 
บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบะยาว บ้านสุมเส้าหมู่ที่ 1 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวทาง คสล.ไม่
น้อยกว่า 456 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า     

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
                           

(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยแยกทำงหลวง 2255 ถึง ซอย 5) บ้ำน
หนองนำไฮ  หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 250,000 บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองนาไฮ  หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 
ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยบ้ำนสงเปือย - บ้ำนดงปอ) บ้ำนสง

เปือย  หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 350,000 บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 สายบ้านสงเปือย-บ้านดงปอ 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 160 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อย
กว่า 640 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(4) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยบ้ำนดงปอ - บ้ำนสงเปือย) บ้ำนดงปอ  

หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 350,000 บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 สายบ้านดงปอ-บ้านสงเปือย  

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 160 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อย
กว่า 640  ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570 

(5) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยรอบบ้ำน) บ้ำนหนองบัวบำน  หมู่ที่ 5 
ตั้งไว้ 250,000 บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายรอบบบ้าน)        บ้านหนองบัว
บาน หมู่ที่ 5  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง 
คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(6) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยวัดป่ำภูนิมิต) บ้ำนดงยำง  หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 

380,000 บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงยาง  หมู่ที่ 6 สายข้างวัดป่าภูนิมิต ขนาด

กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 158 เมตร พท.ผิวทาง 632 ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างทางเชื่อม      พท. 68 ตารางเมตร  หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีผิวทาง คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 700   ตร.ม ตามรายละเอียดแบบ
แปลน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(7) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยข้ำงสระน้ ำหนองแสนตอ) บ้ำนหนอง
แสนตอ  หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 250,000 บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ 7 สายข้างสระน้ าหนอง
แสนตอ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว112.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร   ไหล่
ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตรและลงท่อ  6 ท่อน Ø 0.40 เมตร 1 จุด พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตามรายละเอียด
แบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(8) โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองผือ บ้ำนหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 277,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองผือ บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8  โดยปรับแต่งพ้ืนที่และเท

คอนกรีตทางเท้า คอนกรีตคานคอดิน เรียงหินใหญ่ ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างก าแพงกันดิน ตามรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 
 
 
 
(9) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยบ้ำนโนนหนำมแท่ง - บ้ำนแพงศรี) บ้ำน

โนนหนำมแท่ง  หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 250,000 บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง    หมู่ที่ 9 สาย 

บ้านโนนหนามแท่ง –บ้านแพงศรี  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(10) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนเจริญศรี  หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 250,000 

บำท     



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี   หมู่ที่ 10 โดย
แบ่งเป็น 2  สาย สายที่ 1. สายบ้านเจริญศรี –วังบักหม้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร สายที่ 2 สายทางเข้าวัดสระ
หลวง ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 28 เมตร  หนา 0.15 เมตร หลังวัดรวมธรรม 114 เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(11) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 250,000 
บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 
ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (ซอยภำยในหมู่บ้ำน)         บ้ำนสุมเส้ำ   

หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 88,000 บำท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสุมเส้า  หมู่ที่  12   ขนาดกว้าง  

4.00 เมตร  ยาว 40 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 160 
ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 
 

(13) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยโรงเรียนบ้ำนโนนสร้ำงค ำ - ป่ำช้ำ) 
บ้ำนโนนสร้ำงค ำ หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 250,000 บำท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสร้างค า         หมู่ที่  13 
สายทางโรงเรียนโนนสร้างค า -ป่าช้า  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 114  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(14) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยบ้ำนแพงศรี - ห้วยทับถ่ำน) บ้ำนแพง
ศรี หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 250,000 บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแพงศรี   หมู่ที่  14  สายทาง 
บ้านแพงศร-ีห้วยทับถ่าน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 114  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456  ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 



(15) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (ซอยรุ่งอรุณ) บ้ำนห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 ตั้ง
ไว้ 250,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยวังโตน          หมู่ที่  15 
สายทางซอยรุ่งอรุณ   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกจิ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(16) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยทิศตะวันออกของหมู่บ้ำน)บ้ำนห้วย
โนนทับช้ำง หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 250,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง        หมู่ที่ 16 สาย
ทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 
 
(17) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน (สำยวัดอินทร์เอรำวัณ - ป่ำช้ำ)บ้ำนบุญทัน

พัฒนำ หมู่ที่ 17   ตั้งไว ้250,000 บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญทันพัฒนา      หมู่ที่   17 

สายวัดอินทร์เอราวัณ-ป่าช้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
สุมเส้า   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(18) โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.และบ่อพัก คสล.ส ำเร็จรูปพร้อมฝำปิดเหล็กตะแกรง  บ้ำนดงยำง หมู่
ที่ 18 ตั้งไว้ 250,000 บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมาก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง 220 ท่อน Ø 0.40 X 1.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูปและฝาปิดเหล็กตะแกรง13 บ่อรวมความยาว 233  เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(19) โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง (สำยวังเดือนห้ำ – นำตำกัน) บ้ำนสุมเส้ำ หมู่ที่ 19 ตั้งไว้ 200,000 

บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านสุมเส้าหมู่ที่ 19 สายทางวังเดือนห้า-นาตากัน ถนนยาวรวม 

2,300 เมตรแบ่งเป็น ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตรและขนาดกว้าง 4.00 เมตร   ยาว 100 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 



(20) โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง (สำยแยกทำงหลวง 2255 – ฟำร์มไก่) บ้ำนสุมเส้ำหมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 
197,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านสุมเส้าหมู่ที่ 1 สายทาง แยกทางหลวง 2255    ถึงฟาร์มไก่ 
ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600  เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 
 
 
 

(21) โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังตัดใหม่ (สำยทำงหลังโรงเรียน - วัดป่ำบ้ำนหนองนำไฮ)   บ้ำนหนอง
นำไฮ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 228,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2  สายทาง หลังโรงเรียน-วัดป่า 
หนองนาไฮ ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300  เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(22) โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังตัดใหม่ (สำยดอนปู่ - ทุ่งนำ) บ้ำนหนองบัวบำน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 228,000 
บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองบัวบาน  หมู่ที่ 5  สายทาง ดอนปู่-ทุ่งนา ถนนกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,300  เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

 (23) โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง (สำยทำงบ้ำนหนองแสนตอ - บ้ำนยำง) บ้ำนหนองแสนตอ  
หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 123,000 บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมาซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ 7 สายทางบ้านหนองแสนตอ 
ถึงบา้นยาง ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกจิ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(24) โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง (สำยทำงภำยในหมู่บ้ำน) บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 246,000 
บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11  สายทางภายในหมู่บ้าน ถนนกว้าง 
6.00 ยาว เมตร 2,000  เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(25) โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง (สำยนำโพธิ์) บ้ำนสุมเส้ำ หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 211,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านสุมเส้า  หมู่ที่ 12   สายทางนาโพธิ์ ถนนกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2,060  เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 



ตั้งจำ่ยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 
 

(26) โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง (สำยสวนเกษตร – โรงเรียนบ้ำนห้วยวังโตน) บ้ำนห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 
ตั้งไว้ 47,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15  สายทางสวนเกษตร-โรงเรียนบ้านห้วยวัง
โตน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400  เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(27) โครงกำรขุดลอกห้วยวัด บ้ำนหนองแสนตอ หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 487,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นการด าเนินงานตามโครงการขุดลอกห้วยวังหมื่นตอนล่าง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ 7 ปากห้วย

กว้าง 10.00 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกจากระดับพ้ืนนาด้านข้าง ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร พร้อมตกแต่งคันดินให้รถ
สามารถวิ่งได้ทั้งสองฝั่ง 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(28) โครงกำรซ่อมสร้ำงห้องสว้มหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ ตั้งไว้ 150,000 บำท  

       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าซ่อมสร้างพ้ืนห้องส้วมโดยเทคอนกรีตเสริมพ้ืนและปูกระเบื้องพ้ืนให้สูงขึ้น รวมถึง

ยกระดับโถปัสสาวะชาย  บานประตู ดัดแปลงบานประตูเคาน์เตอร์  ติดฝ้าเดาน และทาสีอาคารใหม่ ติดตั้งกระจกส่อง
เงา ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ (ชักโครก) ตามรายละเอียดแบบแปลน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(29) โครงกำรซ่อมสร้ำงพื้นหอประชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ ตั้งไว้ 216,000 บำท  เ พ่ือ

จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างพ้ืนห้องหอประชุม โดยรื้อกระเบื้องพ้ืนอาคารเดิมออกบางส่วน แล้วก่อสร้างพ้ืนหินขัด เบอร์ 
2.5+3+4 มีเส้น PVC.แบ่งแนว (รวมปูนทรายรองพ้ืน)  ตามรายละเอียดแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้า 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง 
(00312) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
งำนไฟฟ้ำและประปำ (00242)   ตั้งไว้ 400,000 บำท  
 
1. งบเงินอุดหนุน (5600000) รวมเป็นเงิน 400,000 บำท 
1.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000) ตั้งไว้รวม 400,000 บำท 
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ (5610300) ตั้งไว้ 400,000 บำท                                                        

(1)  โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำสำยนำใต-้หนองพู่ บ้ำนหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 200,000 บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองผือน้อย หมู่
ที่ 8 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ       ตามจ านวนพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด   



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและ
ประปา (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

(2)  โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำสำยบ้ำนแพงศร-ีนำพัง  บ้ำนแพงศรี หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 200,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า          บ้านแพงศรี 
หมู่ที่ 14 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ  ตามจ านวนพ้ืนที่องค์การ
บริหารสว่นต าบลสุมเส้าก าหนด   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและ
ประปา (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 



แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)   ตั้งไว้รวม 520,000 บำท 
 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)   ตั้งไว้ 520,000 บำท 
 
1. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 520,000 บำท  
1.1 หมวดค่ำใช้สอย (5320000) ตั้งไวร้วม 520,000 บำท  
1.1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300) ตั้งไว้  
520,000 บำท 
 (1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมการท าขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี"     

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมการท าอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมเยาวชน เพ่ือการจัดตั้งสภาเยาวชนต าบลสุมเส้า 

เป็นเงิน 30,000 บำท 
 (4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมการค้าขายออนไลน์"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (6) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (7) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (8) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (9) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (10) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการฝึกอบรมการท ายาสมุนไพรพื้นบ้าน"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (11) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (12) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย"  

เป็นเงิน 100,000  บำท 
 (13) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 (14) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมการนวดสมุนไพร"  

เป็นเงิน 30,000  บำท 
 
 

 (15) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการโคกหนองนาโมเดล"  
เป็นเงิน 30,000  บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี    (2566-2570) 



แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) ตั้งไว้รวม 560,000 บำท 
 
งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)   ตั้งไว้ 200,000 บำท 
 
1. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 200,000 บำท 
1.1 หมวดค่ำใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 200,000 บำท 
1.1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ (5320300)  
   ตั้งไว ้200,000 บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี “สุมเส้าเกมส์”เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และ
ส่งเสริมกีฬาต่อต้านยาเสพติด เช่น  ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา          ค่ากรรมการตัดสิน  
ค่าอาหาร และค่าเครือ่งดื่ม ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

 
 



งำนศำสนำ วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)   ตั้งไว้ 360,000 บำท 
 
1. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 360,000 บำท 
1.1 หมวดค่ำใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 360,000 บำท 
1.1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)   ตั้งไว้ 
360,000 บำท 

(1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟต าบล    สุมเส้า เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างขบวนแห่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  

เป็นเงิน100,000 บำท  
(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท าโครงการอบรมการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  
 เป็นเงิน 30,000 บำท  

(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สุมเส้า ประจ าปี 2565  

 เป็นเงิน 20,000 บำท 
(4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 
  เป็นเงิน 50,000 บำท 

(5) เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ-พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

เป็นเงิน 30,000 บำท 
 (6) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

เป็นเงิน 30,000 บำท 
(7) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ต าบลสุมเส้า 

เป็นเงิน 100,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม     และ

นันทนาการ (00260) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี           (พ.ศ.2566-2570) 
 



แผนงำนกำรเกษตร (00320)   ตั้งไว้รวม 415,000 บำท 
 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321)   ตั้งไว้ 335,000 บำท 
 
1. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 335,000 บำท 
1.1 หมวดค่ำตอบแทน (5310000)  ตั้งไวร้วม 15,000 บำท 
1.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)   ตั้งไว้ 
15,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ในการเดินทางมาประชุมประจ าเดือน  ให้แก ่
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล                   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)        
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
1.2 หมวดค่ำใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 320,000 บำท    
1.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)    ตั้งไว้ 
320,000 บำท 

(1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  
  เป็นเงิน 50,000 บำท 

(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ฯลฯ  
   เป็นเงิน 30,000 บำท 

(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว์ ฯลฯ  
   เป็นเงิน 10,000 บำท       

(4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ฯลฯ  
   เป็นเงิน 20,000 บำท 

(5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรคระบาด
สัตว์ ฯลฯ   

   เป็นเงิน 10,000 บำท 
(6) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน ตามแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

           เป็นเงิน 20,000 บำท 
(7) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและจ าหน่ายเชื้อราไตรโดเดอร์มา (เชื้อ

ราชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการควบคุมและท าลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคทางดิน ท าให้พืชมีระบบรากที่สมบูรณ์
แข็งแรง หาอาหารได้มาก ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี)  

 เป็นเงิน 20,000 บำท 
(8) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง    

   เป็นเงิน 30,000 บำท 
(9) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการท าน้ าหมัก EM เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท า

เกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 เป็นเงิน 20,000 บำท 

 
(10) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตาม

พระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี  
   เป็นเงิน 10,000 บำท  

(11) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว  
  เป็นเงิน 50,000 บำท 



(12) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงป้องกันและควบคุม และรักษาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin 
Disease : LSD)   

  เป็นเงิน 50,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)                 

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
  



งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ (00322)   ตั้งไว้ 80,000 บำท 
 
1. งบด ำเนินงำน (5300000) รวมเป็นเงิน 80,000 บำท 
1.1 หมวดค่ำใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้รวม 80,000 บำท    
1.1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (5320300)    ตั้งไว้ 
80,000 บำท 
 (1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   

       เป็นเงิน 5,000 บำท 
(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือความยั่งยืน                      
         เป็นเงิน 10,000 บำท 

(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก     
   เป็นเงิน 5,000 บำท 

 (4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์น้ าโลก    
    เป็นเงิน 5,000 บำท 

 (5) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ  
   เป็นเงิน 5,000 บำท 

 (6) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการคลองสวย น้ าใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ  
         

    เป็นเงิน 30,000 บำท 
(7) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

     เป็นเงิน 10,000 บำท 
(8) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าการบ าบัดน้ าเสียด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น   

   เป็นเงิน 10,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)                 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00321) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) 
 
  

แผนงำนงบกลำง (00410)   ตั้งไว้รวม 24,699,941  บำท 
 

งำนงบกลำง (00411)   ตั้งไว้ 24,699,941 บำท 
  
งบกลำง (5100000) 
1. งบกลำง (5100000) ตั้งไว้รวม 24,699,941 บำท 
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5110300) ตั้งไว้ 500,000 บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
ให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยสนับสนุนให้แก่ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดอุดรธานี                                               

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (5110301) ตั้งไว้ 30,000 บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ าปี 2566 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง 



ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ(5110700) ตั้งไว้ 17,066,400 บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุในเขตต าบลสุมเส้า จ านวน  2,184 คน แยกเป็น 
(1) อายุ 60 – 69 ปี จ านวน 1,365 คน คนละ 600 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 9,828,000 บำท 
(2) อายุ 70 – 79 ปี จ านวน 580 คน คนละ 700 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  

 เป็นเงิน 4,872,000 บำท 
(3) อายุ 80 – 89 ปี จ านวน 209 คน คนละ 800 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 2,006,400 บำท 
(4) อายุ 90 ปี ขึ้นไป จ านวน 30 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  

  เป็นเงิน 360,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
1.4 เบี้ยยังชีพคนพิกำร (5110800) ตั้งไว้ 3,948,000 บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตต าบลสุมเส้า จ านวน  405 คน แยกเป็น 
- อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 25 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 300,000 บำท    
- อายุ 18 ปี ขึน้ไป จ านวน 380 คน คนละ 800 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน    

เป็นเงิน 3,648,000 บำท     
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
1.5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (5110900) ตั้งไว้ 120,000 บำท 

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

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
1.6 ประเภทเงินส ำรองจ่ำย (5111000) ตั้งไว ้1,865,541 บำท   

เพ่ือใช้จ่ายเป็นเงินส ารองในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในเขตต าบลสุมเส้าอันเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน          

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)          
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 
1.7 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน (5111100) ตั้งไว้ 1,170,000 บำท                                                                    

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ให้กับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประจ าปี 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2536  

  เป็นเงิน 720,000 บำท  
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จให้กับลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานชนบทในส่วนที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระ 1 อัตรา เดือนละ 3,560 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 50,000 บำท 



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ด้านการด าเนินงานอืน่ (00400) แผนงานงบกลาง (00410)      
งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพชุมชน หรือ  สปสช.) ใน

การบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและป้องกันโรคระบาด โดยสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงิน
อุดหนุนจากส านักงานประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ  

เป็นเงิน 400,000 บำท    
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง  

(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  
 

                                                                         



รำยละเอียดร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 

อ ำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธำนี 
หน่วยงำน  กองช่ำง สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 

  
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน  ตั้งไว้รวม 7,095,000 .- บำท 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  (500 )  ตั้งไว้.6,933,000 -  บำท 
  

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน สำยบ้ำนสุมเส้ำ-…….หมู่ที่ 1  บ้านสุมเส้า 
-   เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมาบ้าน บ้านสุมเส้าหมู่ที่ 1 .ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 
456 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.-
บำท  

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองนำไฮ  หมู่ที่ 2   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองนาไฮ  หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  

4.00 
  เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม   
ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 
3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนสงเปือย  หมู่ที่ 3   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 สายบ้านสงเปือย-บ้านดงปอ 
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 160 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อย
กว่า 640 ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  350,000.- 
บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

 
 
4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนดงปอ  หมู่ที่ 4   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงปอ  หมู่ที่ 4 สายบ้านดงปอ-บ้านสงเปือย  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 160 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อย
กว่า 640  ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  350,000.- 
บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 



 
5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองบัวบำน  หมู่ที่ 5   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองบัวบาน  หมู่ที่ 5  ขนาด
กว้าง  4.00 
  เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม   
ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

 
 
6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนดงยำง  หมู่ที่ 6   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงยาง  หมู่ที่ 6 สายข้างวัดป่าภูนิมิต   ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 158 เมตร พท.ผิวทาง 632 ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างทางเชื่อม พท.68 ตารางเมตร  หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีผิวทาง คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 700   ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบ
แปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  380,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

 
 

7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองแสนตอ  หมู่ที่ 7   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองแสนตอ หมู่ท่ี 7 สายบา้นขา้งสระน ้า

หนองแสนตอ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว112.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 448.00 ตารางเมตร   
ไหล่ทางหินลูกรังขา้งละ 0.50 เมตรและลงท่อ  6-Ø  0.40 เมตร พร้อมเกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อยตามรายละเอียดแบบ
แปลน  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  250,000.- บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายไดด้า้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

    

  
 
 
8. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองผือ บ้ำนหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองผือ บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8  โดยปรับแต่งพ้ืนที่และเท
คอนกรีตทางเท้า คอนกรีตคานคอดิน เรียงหินใหญ่ ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างก าแพงกันดิน ตามรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 277,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 



 
9. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนหนำมแท่ง  หมู่ที่ 9   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง  หมู่ที่ 9 สาย 
บ้านโนนหนามแท่ง –บ้านแพงศรี    ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนเจริญศรี   หมู่ที่ 10    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี   หมู่ที่ 10 โดย
แบ่งเป็น 2  สาย สายที่ 1. สายบ้านเจริญศรี –วังบักหม้อ สายที่ 2 สายทางเข้าวัดสระหลวง     ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
ยาว 114 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม   ตำม
รำยละเอียดแบบแปลน  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

 
 

11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 11    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด   หมู่ที่ 11. ขนาด

กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 
456 ตร.ม   ตำมรำยละเอียดแบบแปลน  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.- 
บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
.12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนสุมเส้ำ   หมู่ที่ 12    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสุมเส้า   หมู่ที่   12   ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 40 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 
160 ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  80,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
13. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนสร้ำงค ำ หมู่ที่ 13    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสร้างค า    หมู่ที่   13 สาย
ทางโรงเรียนโนนสร้างค า -ป่าช้า  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 114  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้า รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนแพงศรี   หมู่ที่ 14   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแพงศรี   หมู่ที่   12  สายทาง 
บ้านแพงศรี-ห้วยทับถ่าน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 114  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 



หรือ ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456  ตร.ม   ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
15. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่   15 สาย
ทางซอยรุ่งอรุณ   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
16. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยโนนทับช้ำง หมู่ที่ 16 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่   16 สาย
ทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิว 
ทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
17. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนบุญทันพัฒนำ หมู่ที่ 17 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญทันพัฒนา  หมู่ที่   17 
สายวัดอินทร์เอราวัณ-ป่าช้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิว 
ทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 456 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
18. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.และบ่อพัก คสล.ส ำเร็จรูปพร้อมฝำปิดเหล็กตะแกรง  บ้ำนดงยำง หมู่ที่ 6 
  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมาก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง 220 Ø 0.40 X 1.00 เมตร พร้อมติดต้ังบ่อพัก 
คสล.ส าเร็จรูปและฝาปิดเหล็กตะแกรง13 บ่อรวมความยาว 233  เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุมเส้า  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  

ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
19. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนสุมเส้ำหมู่ที่ 19 



-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านสุมเส้าหมู่ที่ 19 สายทางวังเดือนห้า-นาตากัน ถนนยาวรวม 2,300 
เมตรแบ่งเป็น ถนนกว้าง 5.00 เมตร2,100 เมตรและขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 100 เมตรตามรายละเอียดแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  

ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
20.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนสุมเส้ำหมู่ที่ 1 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านสุมเส้าหมู่ที่ 1 สายทาง แยกทางหลวง 2255 -ฟาร์มไก่ ถนนกว้าง 
6.00 เมตร 1,600  เมตรตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
197,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  

ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
21.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังตัดใหม่ บ้ำนหนองนำไฮ หมู่ที่ 2 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2  สายทาง หลังโรงเรียน-วัดป่าหนองนาไฮ ถนน
กว้าง 6.00 เมตร 1,300  เมตรตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
228,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  

ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

22.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังตัดใหม่ บ้ำนหนองบัวบำน หมู่ที่ 5 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองบัวบาน  หมู่ที่ 5  สายทาง ดอนปู่-ทุ่งนา ถนนกว้าง 6.00 เมตร 
1,300  เมตรตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  

ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

23.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนหนองแสนตอ หมู่ที่ 7 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านหนองแสนตอ  หมู่ที่ 7  สายทาง บ้านหนองแสนตอ-บ้านยาง ถนน
กว้าง 6.00 เมตร 1,000  เมตรตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
123,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  

ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
24.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 11 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11  สายทาง .........ถนนกว้าง 6.00 เมตร 2,000  
เมตรตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 246,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  

ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
25.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนสุมเส้ำ หมู่ที่ 12 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านสุมเส้า  หมู่ที่ 12   สายทางนาโพธิ์ ถนนกว้าง 6.00 เมตร 2,060  
เมตรตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 211,000.- บำท 



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  

ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

26.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมา ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15   สายทาง สวนเกษตร-โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร 400  เมตรตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
47,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  

ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
27. โครงกำรซ่อมสร้ำงห้องส้วมหอประชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ     
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าซ่อมสร้างพ้ืนห้องส้วมโดยเทคอนกรีตเสริมพ้ืนและปูกระเบื้องพ้ืนให้
สูงขึ้น รวมถึงยกระดับโถปัสสาวะชาย  บานประตู ดัดแปลงบานประตูเคาน์เต้อ  ติดฝ้าเดาน และทาสีอาคารใหม่ ติดตั้ง
กระจกส่องเงา ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ (ชักโครก)            ตามรายละเอียดแบบแปลน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
28.โครงกำรซ่อมสร้ำงพ้ืนหอประชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าซ่อมสร้างพ้ืนห้องส้วมโดยรื้อกระเบื้องปื้นอาคารเดิมออก บางส่วน แล้ว
ก่อสร้างพ้ืนหินขัด เบอร์ 2.5+3+4 มีเส้น PVC.แบ่งแนว (รวมปูนทรายรองพ้ืน)             ตามรายละเอียดแบบแปลน 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
2 .งบเงินอุดหนุน (5600000)  รวมเป็นเงิน  400,000.-  บำท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (5610000)  ตั้งไว้รวม  400,000.-บำท 
2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ (5610400) 
 

(1)  โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำสำยนำใต-้หนองพู่ บ้ำนหนองผือน้อย - หมู่ที่ 8 -  
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองผือน้อย 
หมู่ที่ 8  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ  ตามจ านวนพื้นที่องค์การ
บริหาร ส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
(2)  โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำสำยบ้ำนแพงศรี-นำพัง  บ้ำนแพงศรี - หมู่ที่ 14 -  
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านแพงศร ีหมู่ที่ 
14  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ  ตามจ านวนพื้นที่องค์การ
บริหาร ส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 



 

 


