
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ รอบ 6 เดือน 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

๑ โครงการอบรมการทำขนมไทย     
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมการทำ
ขนมไทย กลุ่มแม่บา้น กลุ่มสตรี"     

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      

2 โครงการอบรมการทำอาหารให้กับ
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมการ
ทำอาหารให้กับกลุ่มอาชพี" 

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      

3 โครงการฝึกอบรมอาชพีให้กับกลุ่ม
สตรี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี" 

3๐,๐๐๐ - 30,000      

4 โครงการอบรมการค้าออนไลน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมการค้า
ออนไลน์” 

3๐,๐๐๐ - 30,000      

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน"  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การจักสาน"  

๒๐,๐๐๐ - 30,000      

๖ โ ค ร งก า รอ าช ี พห ั ตถก รรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการจัดทำ “โครงการอาชีพ
หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์" 

3๐,๐๐๐ - 3๐,๐๐๐      

1.2 แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจา่ย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

6 โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน 
ตามแบบหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน 
ตามแบบหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐,๐๐๐ 30,000 0.00      

7 โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง    

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง    

๓๐,๐๐๐ ๓0,000 0.00      

8 โครงการฝึกอบรมการผลิตและ
จำหน่ายเช้ือราไตรโดเดอร์มา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมการผลิตและจำหนา่ยเช้ือราไตรโดเดอร์มา  

2๐,๐๐๐ - 20,000      

9 โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมกั EM เพื่อเป็นการส่งเสริมกาทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000 20,000 0.00      



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ให้เป็นสวัสดิการแกพ่นักงานจา้งที่ปฏิบตัิงานในองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยสนับสนุนใหแ้ก่สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธาน ี                                              

500,000 171,089 328,911      

12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 
2564 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจา้งที่ประสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่
นายจา้ง 

30,000 30,000 0.00      

13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลสุมเส้า
จำนวน  1,982 คน 

15,522,000 8,361,500 7,020,500      

14 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการในเขตตำบลสุมเส้า 
จำนวน  386 คน 

3,705,600 2,049,800 1,655,800      

15 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลสุม
เส้า จำนวน  20 คน คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 
12 เดือน   

120,000 43,000 37,000      

16 เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน็กรณี
เกิดสาธารณภัยต่างๆ ในเขตตำบลสุมเส้าอันเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่
ประชาชน          

800,000 788,255 11,745      

17 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินสมทบกองท ุนบำเหน ็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ให้กับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท ้องถ ิ ่น ประจำป ี 2564 ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินบำเหน ็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536  

450,000 450,000 0.00      

18 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้กับลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ประสานงานชนบทในส่วนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับภาระ 1 อัตรา  

50,000 21,117.81 18,882.19      



 
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

19 โครงการจ้างเหมาส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ในการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนตอ่การใหบ้ริการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสว่นราชการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ในการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ 

๓๐,๐๐๐ - 30,000      

20 โครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาล
หรือหนังสือสั่งการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดทำโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการ เช่น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระ
ราชเสาวนีย ์กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ 

200,00๐ - 200,000      

21 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสภาทอ้งถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสภาท้องถิ่น ในกรณีที่ครบวาระหรอืยกฐานะเป็น
เทศบาล 

800,000 - 800,000      

22 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2๐,๐๐๐ 20,000 0.00      

23 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่
ภาษี และทะเบยีนทรัพย์สิน  

5๐,๐๐๐ 50,000 0.00      

24 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และกฎหมายเบื้องต้น 
 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล และพน ักงานจ ้าง เพ ื ่อพ ัฒนานำไปส ู ่การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า   

10,000 10,000 0.00      

25 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

10,000 10,000 0.00      

26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

๒0,000 ๒0,000 0.00      

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ การเบิกจา่ย คงเหลือ สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 



งบประมาณ 
(บาท) 

(บาท) (บาท) อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

27 โครงการอบรมตามมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการอบรมตาม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต เช่น มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม มาตรการความ
โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง มาตรการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์สว่นร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ 
ดุลยพินิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า    

10,000 - 10,000      

28 โครงการออกพื้นที่ในการจัดทำ
ประชาคมหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพื้นที่ในการจัดทำประชาคม
หมู่บ้าน เพือ่รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ โดยนำ
โครงการเข้ามาบรรจุเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน 
หน่วยงานราชการ และหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าเป็นหนว่ยงาน
อำนวยการ ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจงัหวัด ฯลฯ   

20,000 20,000 0.00      

29 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของทาง 
ราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของทาง 
ราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ   

10,000 10,000 0.00      

30 โครงการอบรมด้านกฎหมายเลือกตั้ง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้านกฎหมาย
เลือกตั้ง ฯลฯ  

15,000 - 15,000      

31 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการ พนักงานสว่นตำบล และพนกังานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

10,000 10,000 0.00      

32 โครงการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบล      
สุมเส้า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน  
อสม. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลสมุเส้า คณะ
ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรท้องถิ่น  

100,000 100,000 0.00      



33 โครงการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู 
พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู พนกังานจ้าง ผู้ดูแล
เด็ก ฯลฯ ขององค์การบริหารสว่นตำบลสุมเส้า 

100,000 100,000 0.00      

34 โครงการจัดทำระบบแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 50,000 0.00      

35 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจา่ยเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ 
รถจกัรยานยนต ์เครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องปรับอากาศ ตู ้โตะ๊ ฯลฯ และค่าบำรงุรักษาหรอื
ซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่  ๆเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
และค่าซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทกุน้ำ และรถกระเชา้ที่ได้รับ
การถา่ยโอนจากกรุงเทพมหานคร 

200,000 119,450 80,550      

 
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

36 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินงานจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจำตำบลสุมเส้า 

5๐,๐๐๐ 50,000 0.00      

37 โครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภยั 
(OTOS) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินงานจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภยั (OTOS) ตามโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภยั 

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      

38 โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถาน
ประกอบการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินการฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงในสถานประกอบการ  

3๐,๐๐๐ - 30,000      

39 ค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ที่มา
ปฏิบัติหน้าที ่ประจำศูนย์บริการ
ช่วยเหลือประชาชน (ศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภยั) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ที่มาปฏิบัติ
หน้าที่ ประจำศูนย์บรกิารช่วยเหลือประชาชน  
(ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภยั 

38๐,๐๐๐ 309,600 70,400      

40 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ไฟป่า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า ในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า  

2๐,๐๐๐ 20,000 0.00      

 
41 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
การเสริมสร้างวินัยจราจร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 

5๐,๐๐๐ 20,000 30,000      



และการเสริมสร้างวินัยจราจร/เสริมสร้างวินัยจราจรใน
สถานศึกษา 

42 โครงการ “เยาวชนพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ 
“เยาวชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ในสถานศึกษา 

3๐,๐๐๐ - 30,000      

43 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
การเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 
และการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

3๐,๐๐๐ - 30,000      

44 โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัย
พิบัติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

5๐,๐๐๐ - 50,000      

๔๕ ค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ที่มา
ปฏิบัติหน้าทีป่ระจำศูนย์บริการ
ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ทีม่าปฏิบัติหนา้ที่
ประจำศูนย์บรกิารช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 0.00      

 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

45 โครงการอบรมเยาวชนเพือ่การจัดตั้ง
สภาเยาวชนตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมเยาวชน
เพื่อการจัดตั้งสภาเยาวชนตำบลสุมเส้า" 

3๐,๐๐๐ - 3๐,๐๐๐      

46 โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ" 

2๐,๐๐๐ - 20,000      

47 โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้ครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม
ให้ครอบครัว" 

3๐,๐๐๐ - 30,000      

48 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ยยากไร้ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยยากไร้ คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส"  

4๐,๐๐๐ 40,000 0.00      

49 โครงการอบรมอาชีพใหก้ับผู้พกิาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมอาชีพ
ให้กับผู้พิการ" 

3๐,๐๐๐ - 30,000      

50 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว"  
 

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      



51 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวยั เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงวัย"  

10๐,๐๐๐ 100,000 0.00      

 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

52 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

2๐๐,๐๐๐ - 2๐0,000      

53 โครงการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทำการอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือจา้ง
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่มี
ความชำนาญ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำ
การอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรอืจ้างหนว่ยงานราชการหรือ
เอกชนที่มีความชำนาญ เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนถ่าย , 
บำรุงรักษาระบบประปาหมูบ่้าน ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพือ่ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ตามปกติ 

10๐,๐๐๐ 40,000 60,000      

54 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการดำเนินการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคาร
สำนกังาน ห้องประชุม เพือ่ให้มีสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ 
และเพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนนิการปรบัปรุงซ่อมแซม
สถานีสบูนำ้ด้วยไฟฟา้ หมู ่5 บา้นหนองบวับาน ให้มีสภาพ
ใช้งานได้ดีตามปกต ิ 

10๐,๐๐๐ 62,000 38,000      

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 



56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านหนองนาไฮ สายหลัง
วัดเทพจินดา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนาไฮ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองนาไฮ สายหลังวัดเทพจินดา 
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนาไฮ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
๙๐ เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๖0 ตาราง
เมตร  
 

๒00,000 - ๒00,000      

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านสงเปือยสายรอบ
บ้าน หมู่ที ่๓ บา้นสงเปือย 
 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านสงเปือย หมู ่ที ่ ๓ สาบรอบบ้าน  
ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง 
คสล.    ไม่น้อยกว่า 3๖๐ ตารางเมตร  
 

200,000 - 200,000      

58 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
บ้านหนองบัวบาน  หมู่ที ่5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวบาน 
หมู่ที่ 5 สายหน้าวัดขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อย
กว่า 390 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า    
 

200,000 - 200,000      

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหนองแสนตอ 
สายหนองแสนตอ - บ้านยาง หมู่ที ่๗ 
บ้านหนองแสนตอ 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
 

200,000 - 200,000      

 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 



60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยวังโตน 
หมู่ที่ 15    

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยวังโตน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
90 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร  
 

200,000 - 200,000      

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหนองผือน้อย 
สายไปป่าชา้ หมู่ที ่๘ บา้นหนองผือ
น้อย    

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผือน้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
90 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร  
 

200,000 - 200,000      

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านเจริญศรี  สายวัง
หม้อ หมู่ที ่๑๐  บ้านเจริญศร ี   

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเจริญศรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 90 
เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตาราง
เมตร  
 

200,000 - 200,000      

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่
ที่ ๑๑  บ้านโนนสะอาด    

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
90 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร  
 

200,000 - 200,000      

 โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหน้า
ประตูวัดโพธิ์ชุมถึง สี่แยกซอยมณีแดง 
หมู่ ๑๒ บา้นสุมเส้า 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เหล็ก สายกลางหน้าประตูวัดโพธิ์ชุมถึง สี่แยกซอย
มณีแดง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 90 เมตร  หนา 
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔0 ตารางเมตร  
 

2๔๕,000  2๔๕,000      

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านโนนสร้างคำ หมู่
ที่ 1๓   

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสร้างคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
90 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร  

2๔0,000 - 2๔0,000      



 
62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 
1๖  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนทับช้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
90 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร  
 

200,000 - 200,000      

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านบุญทันพัฒนา 
สายซอยฟาร์มไก่ หมู่ที ่1๗ บ้านบุญ
ทันพัฒนา 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบุญทันพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
90 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร  
 

200,000 - 200,000      

64 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนำ้
และบ่อพกัพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน หมู่ ๔ บ้านดงปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
และบ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
๔ บ้านดงปอ 

200,000 - 200,000      

65  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
และบ่อพกัพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน หมู่ ๖ บ้านดงยาง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
และบ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
๖ บ้านดงยาง  

๒๔๐,000 - ๒๔๐,000      

66 โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา 
พี.วี.ซี. พร้อมอุปกรณ์ในหมู่บา้น หมู ่
๑๔ บ้านแพงศรี  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อเมน
ประปา พี.วี.ซี. พร้อมอุปกรณ์ในหมู่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้าน
แพงศร ี
  

๒๔๐,000 - ๒๔๐,000      

67 โครงการก่อสร้างรั้วตาขา่ยยืดรอบ
หนองเม็ก หมู่ ๑๘ บา้นดงยาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายยืด
รอบหนองเม็กกันเด็กตกน้ำ สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๗๐ 
เมตร  หมู่ ๑๘ บ้านดงยาง 

200,000 - 200,00      

68 โครงการก่อสร้างสร้างอาคาร
สำนักงานปลัด อบต. สุมเส้า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการก่อสร้างสร้างอาคาร
สำนักงานปลัด อบต. สุมเส้า ขนาดกวา้ง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๖.๐๐ เมตร  
 
  

200,000 - 200,000      

69  โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - หอ้งส้วม
ภายในอาคารสำนักงาน อบต, สุมเส้า 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำ - 
ห้องส้วมภายในอาคารสำนักงาน อบต, สุมเส้า 

200,000 - 200,000      

70  โครงการติดตั้งกันสาด รอบอาคาร
ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน อบต, สุมเส้า 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกันสาด รอบ
อาคารชั้น ๒ อาคารสำนักงาน อบต, สุมเส้า 

๑00,000 - ๑00,000      



71  โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ หมู่ ๑ 
บ้านสุมเส้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ
เพื ่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน สร้างธนาคารน้ำใน
หมู่บ้านสุมเส้า หมู่ ๑  

๓๓0,000  ๓๓0,000      

 โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะกุด
ตาเสาร์ หมู่ ๙ บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายตามโครงการขุดลอกลำห้วย
สาธารณะกุดตาเสาร์ หมู่ ๙ บ้านโนนหนามแท่ง ขนาด
ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ 
เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร 

๔๗0,000  ๔๗0,000      

72 โครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ หมู ่๑๙ 
บ้านสุมเส้า ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ
เพื ่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน สร้างธนาคารน้ำใน
หมู่บ้านสุมเส้า หมู่ ๑๙ 

๒๗๐,๐๐๐ - ๒๗๐,๐๐๐      

73 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและ
ระบบเสียงตามสายในหมูบ่้านสุมเส้า 
หมู่ที่ 1 บา้นสุมเส้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวและระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 
บ้านสุมเส้า 

1๒0,000 - 1๒0,000      

74 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและ
ระบบเสียงตามสายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 
1๑ บ้านโนนสะอาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวและระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1๑ บ้าน
โนนสะอาด 

1๒0,000 - 1๒0,000      

75 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ คุ้มจูม
ศร ีบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
เพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ต่ำ คุ้มจูมศรี บ้าน
หนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลน และ
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ   

๙0,000 - ๙0,000      

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

76 โครงการรณรงค์รักษ์โลกให้ปั่นจกัยาน 
ร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์รักษ์โลก
ให้ปั่นจักยาน ร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ   

1๐,๐๐๐ - 10,000      

77 โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้
น้ำอยา่งประหยัด และการจัดการน้ำ
เสียในชุมชน 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริม
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำ
อย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน 

10,000 - 10,000      

 



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

78 โครงการส่งเสริมการใช้ EM ball เพื่อ
การบำบัดนำ้เสียในชุมชน  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ 
EM ball เพื่อการบำบัดน้ำเสียในชุมชน  

1๐,๐๐๐ - 10,000      

 
4.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

79 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการจัดนิทรรศการเนื ่องในวัน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   

5,๐๐๐ 5,000 0.00      

80 โครงการอบรมการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

เพ ื ่อเป ็นค่าใช ้จ ่ายในการจัดทำโครงการอบรมการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืน 

10,๐๐๐ 10,000 0.00      

81 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
สัตว์ป่าและพืชป่าโลก     

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสัตว์ป่า
และพืชป่าโลก     

5,๐๐๐ 5,000 0.00      

82 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
อนุรักษ์น้ำโลก 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการจัดนิทรรศการเนื ่องในวัน
อนุรักษ์น้ำโลก 

5,๐๐๐ 5,000 0.00      

83 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการจัดนิทรรศการเนื ่องในวัน
คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

5,๐๐๐ 5,000 0.00      

84 โครงการคลองสวย น้ำใส ไร้
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
สาธารณะ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส 
ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 

30,๐๐๐ - 30,000      

86 โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่
สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

10,๐๐๐ - 10,000      

87 โครงการจัดทำการบำบัดน้ำเสียดว้ย
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำการบำบัดน้ำเสียด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10,๐๐๐ - 10,000      

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
5.1 แผนงานงบกลาง 



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

88 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพ
ชุมชน หรือ  สปสช.) 

เพื ่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพชุมชน หรือ  สปสช.) ใน
การบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและป้องกัน
โรคระบาด โดยสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของเงินอุดหนุนจากสำนักงานประกันหลักสุขภาพ
แห่งชาติ    

40๐,๐๐๐ 400,000 0.00      

 
5.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

89 โครงการสร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสร้าง
เขตพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 43,400 6,600      

90 โครงการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อย ฯลฯ  

3๐,๐๐๐ 29,990 10.00      

91 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ฯลฯ  

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      

92 โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีน 
และรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์กระจายวัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์  

1๐,๐๐๐ - 10,000      

93 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ  
“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบ้า”  
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

10,๐๐๐ 10,000 0.00      

94 โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการผ่าตัด
ทำหมันสุนัขและแมว 

50,000 - 50,000      

95 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา 
ปศุสัตว์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว ์

1๐,๐๐๐ - 10,000      

 โครงการป้องกันและควบคุม และ
รักษาโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin 
Disease : LSD) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุม และ
รักษาโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) 

50,000 - 50,000      



 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

96 การอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร และสิ่งแวดล้อม ให้แก่
ผู้ประกอบการร้านอาหาร รา้นค้า 
แผงลอยจำหนา่ยอาหาร และผู้
จำหน่ายอาหาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ร้านค้า แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้จำหน่ายอาหาร
ในตลาด ในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า  

2๐,๐๐๐ 10,000 10,000      

97 โครงการบริหารจัดการใน
กระบวนการสอบสวนโรคของทีม
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT 
ระดับตำบล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบริหารจัดการใน
กระบวนการสอบสวนโรคของทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่
เร็ว SRRT ระดับตำบล เมื ่อเกิดโรคระบาดขึ ้นในเขต
ตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      

98 โครงการดำเนินการจัดการคุณภาพ
อากาศ 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการคุณภาพ
อากาศ 

2๐,๐๐๐ - 20,000      

99 โครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำประปาหมู่บา้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการดำเนินการ
ตรวจว ิเคราะห์ค ุณภาพน้ำประปาหมู ่บ ้าน ในเขต
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

3๐,๐๐๐ - 30,000      

100 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพดา้น
การป้องกันและควบคุมโรคแก่แกนนำ
สุขภาพตำบลสุมเส้า 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคแก่แกนนำ
สุขภาพตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ - 10,000      

101 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพดา้น
การส่งเสริมสุขภาพแกแ่กนนำสุขภาพ
ตำบลสุมเส้า 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพตำบล
สุมเส้า 

1๐,๐๐๐ - 10,000      

102 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันต-
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 

1๐,๐๐๐ - 10,000      

103 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์      

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านโภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์      

1๐,๐๐๐ - 10,000      

104 โครงการอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน
ในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล  

1๐,๐๐๐ - 10,000      

105 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ
นำโรค 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะนำโรค 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      



 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจา่ย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

106 โครงการอบรมฝึกทักษะเสริมเกราะ
เหล็กป้องกันเด็กจมน้ำแก่นกัเรียนใน
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมฝึกทักษะ
เสริมเกราะเหล็กป้องก ันเด ็กจมน้ำแก ่น ักเร ียนใน
สถานศึกษา 

3๐,๐๐๐ - 30,000      

107 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีว- 
อนามัยในกลุ่มวัยทำงาน   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยทำงาน   

1๐,๐๐๐ - 10,000      

108 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายทุก
วันพุธ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการออก
กำลังกายทุกวันพุธ 

2๐,๐๐๐ 10,000 10,000      

109 โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับ
วันสงกรานต์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ล้างส้วม
พร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      

110 โครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่ 
สร้างวินัย 5ส  Big Cleaning Day 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทำความสะอาด
ครั้งใหญ่ สร้างวินัย 5ส  Big Cleaning Day ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ - 10,000      

111 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ
อินทรีย ์

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะอินทรีย์ 

10๐,๐๐๐ 100,000 0.00      

112 โครงการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรี
ไซเคิลและสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลและสมาชิก
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

10๐,๐๐๐ 97,000 3,000      

113 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 

5,๐๐๐ 5,000 0.00      

114 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แก่นักเรียนในสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่
นักเรียนในสถานศึกษา 

20,๐๐๐ 20,000 0.00      

115 โครงการจัดนิทรรศการรณรงค์ตรวจ 
“HIV” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจ     
เอชไอวี 1 กรกฎาคม 2564 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการรณรงค์ตรวจ 
“HIV” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  1 กรกฎาคม 
2564 

5,๐๐๐ 5,000 0.00      

116 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการปฏบิัติการแพทย์ขั้น
พื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทยข์ั้น
สูง (EMT) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนอบรมตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัตกิารแพทย์ขั้นพื้นฐานและ
ช่วยปฏิบัติการแพทยข์ั้นสูง (EMT) จำนวน 115 ชั่วโมง 
จำนวน 3 คน ๆ ละ 9,000 บาท  

27,๐๐๐ 27,000 0.00      



 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจา่ย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

117 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ
โครงการพระราชดำริด ้านสาธารณสุข หมู ่บ ้านละ 
20,000  บาท จำนวน 19 หมู่บ้าน  

380,๐๐๐ - 380,000      

118 โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (covid – 19)    

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (covid – 19)   

30,๐๐๐ 30,000 0.00      

119 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (Udon go clean)  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสวย     
เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Udon go clean)  

30,๐๐๐ 30,000 0.00      

120 โครงการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล้อม ด้านการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารและด้านการ
จัดการคุณภาพนำ้บริโภค  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
และด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค  
 

20,๐๐๐ 10,000 10,000      

121 โครงการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล้อม ด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการ      
มูลฝอย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและการ
จัดการมูลฝอย 

20,๐๐๐ 10,000 10,000      

 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่
ดีป้องกันโรคซึมเศร้า 

เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายตามโครงการอบรมเสร ิมสร้าง
สุขภาพจิตที่ดีป้องกันโรคซึมเศร้า 

10,000 - 10,000      

 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณะประจำหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพ
อาสาสมัครสาธารณะประจำหมู่บ้าน 

10,000 - 10,000      

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

122 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น ค่าของขวัญ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 0.00      



123 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยม 12 ประการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ สำหรับเด็กและ
เยาวชนตำบลสุมเส้า 

2๐,๐๐๐ 20,000 0.00      

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

124 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “โครงการจัด
นิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย” เพื่อให้เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผลการ
เรียนที่ผ่านมาของเด็กปฐมวยั และส่งเสริมให้เด็กเกิดแรง
บันดาลใจใฝ่เรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถึงการ
แสดงออกทางด้านความคิดและสติปัญญา ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 50,000 0.00      

125 เงินสมทบสำหรับอาหารกลางวัน 
ประเภทอาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำหรับอาหารกลางวัน ประเภท
อาหารเสริมตามหลักโภชนาการ ให้ครบ ๕ หมู ่เช่น 
ไอโอดีน ผลไม้ ให้แก่เด็กนกัเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ทั้ง 8 ศูนย์  

350,35๐ 223,200 127,150      

126 โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
สนับสนุน ให้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด ทั้ง 8 ศูนย ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก ่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบล ทั้ง 8 ศูนย์  
ในอัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน  

๑,401,4๐๐ 892,800 508,600      

127 โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า      
ทั้ง 8 ศูนย์ (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)  

486,200 210,800 275,400      

128 โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน 7 โรง จำนวน 
260 วัน       

1,924,000 1,215,162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            708,838      

129 โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเสา้ ทั้ง 8 ศูนย ์ 
นมบรรจุกล่อง กล่องละ 8 บาท จำนวน 260 วัน 

594,880 250,000 344880      

130 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการอาหารกลางวัน เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบล

3,700,000 1,767,000 1,933,000      



สุมเส้า จำนวน 7 โรง ในอัตรา มื้อละ 20 บาทต่อคน 
จำนวน 200 วัน 

131 โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(อาย ุ3 – 5 ปี) องค์การบริหารสว่นตำบลสุมเส้า 

323,180 - 323,180      

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจา่ย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

132 โครงการช่วยเหลือเด็กนกัเรียน
นักศึกษาภายในเขตตำบลสุมเส้า 
ในช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนนักศึกษาภายในเขตตำบลสุมเส้า ในช่วงปิดภาค
เรียน เช่น  ค่าจา้ง, ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยเล้ียง หรือ
ค่าจ้างในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ 

100,000 100,000 0.00      

 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐      

 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

133 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี  
“สุมเส้าเกมส์” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกฬีาประเพณี 
“สุมเส้าเกมส์”เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และ
ส่งเสริมกีฬาต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

200,000 200,000 0.00      

134 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
บุญบั้งไฟตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสุมเส้า ฯลฯ 

100,000 100,000 0.00      

135 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำโครงการ
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า ฯลฯ 

30,000 - 30,000      

136 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา ขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลสุมเส้า ประจำป ี256๕ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา ขององค์การบรหิารส่วนตำบลสุมเส้า 
ประจำป ี256๕ 

20,000 - 20,000      

137 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 

30,000 -  30,000      



พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ใน
สมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม-ิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

138 โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

30,000 - 30,000      

139 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 256๕ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กจิกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนือ่งในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

50,000 - 50,000      

 
ประเภทวัสดุ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

140 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส่ิงของต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน 
หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ,  ธงชาติไทย, ธงตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ 

15๐,๐๐๐ 58,740 41,260      



141 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ใน
ยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

368,1๐๐ 134,835 233,265      

142 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปา้ยโฆษณา เพือ่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร, ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมและงานอื่น ๆ ขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผน่พับ, วารสาร , 
คัตเอาท์ ฯลฯ 

7๐,๐๐๐ 59,190 10,810      

143 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบัการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบ
เครือข่าย ฯลฯ 

8๐,๐๐๐ 38,550 41,450      

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจา่ย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

144 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ไมค์ลอย กล่องรับสัญญาณ กล่องสำหรับเก็บชุดไมค์ 
ฯลฯ 

1๐,๐๐๐ - 10,000      

145 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบยางรถยนต์ 10๐,๐๐๐ 100,000 0.00      

146 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน 
แก้วนำ้ ไม้กวาด เข่ง น้ำดื่ม ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 21,177 28,823      

 
 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

147 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือชุดดับเพลิงให้กับทีมกู้ชีพ
กู้ภัย และชุดเครื่องแบบให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือน และชุดปฏบิัติการแพทยฉ์ุกเฉนิ ให้กับ
เจ้าหน้าที่กู้ชพี-กู้ภยั สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

10๐,๐๐๐ - 100,000      



148 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง 
สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น หวัฉีดน้ำดับเพลิง, 
รองเท้าดับเพลิง, สายส่งน้ำดับเพลิง, ข้อต่อสายส่งน้ำ
ดับเพลิง, ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ำดับเพลิง, ฝาปิดท่อทาง
จ่ายนำ้ออก, ข้อต่อทางแยกน้ำ, และน้ำยาดับเพลิง,    
ยางรถยนต์, วิทยุ icom ติดรถดับเพลิง ฯลฯ 

10๐,๐๐๐ - 100,000      

149 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุ
การแพทย ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ทาง
การแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานดา้นการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น 
ถุงมือ น้ำเกลือ สำลี ผ้าปิดจมูก เทปใสสำหรับใช้แต่ง
แผล แอมโมเนยี ผ้าพันแผลแบบยืดหยุน่ ไม้พันสำลี 
ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 50,000 0.00      

 
3. แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

150 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนกังาน และสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น  กระดาษ, แฟ้ม, 
ปากกา, ดินสอ, สมุด ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 3,156 46,844      

151 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบัการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องปริ๊นเตอร์, ผงหมึก, 
ลูกกลิ้ง, แท่นหมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ 17,260 2,740      

152 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปา้ยโฆษณา เพือ่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร, ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม และงานอื่นๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผ่นพับ, 
วารสาร, คัตเอาท์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 11,220 18,800      

153 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟา้ เพือ่นำมาใช้ในงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ - 20,000      



154 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง อุปกรณ์ประปา 
เช่น สี ค้อน ข้อต่อ กาว เทปพันเกลียว ท่อพีวีซี ไม้แปร
รูปต่างๆ กระเบื้องมุงหลังคา เหล็กชนิดต่างๆ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 5,930 24,070      

 
 
 
 
4. แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

155 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุ
การแพทย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดทดสอบคุณภาพ
น้ำประปาดว้ยเครื่องมือภาคสนามอยา่งง่าย เช่น        
ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ(อ.31) ชุดทดสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำแข็ง(อ.11) ชดุทดสอบ
แอมโมเนียในน้ำจืด 

1๐,๐๐๐ - 10,000      

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจา่ย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

156 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนกังาน และสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น  กระดาษ, แฟ้ม, 
ปากกา, ดินสอ, สมุด ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 10,000 20,000      

157 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปา้ยโฆษณา เพือ่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร, ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมและงานอื่น ๆ ขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผน่พับ, วารสาร , 
คัตเอาท์ ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ 10,000 10,000      

158 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบัการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง

2๐,๐๐๐ - 20,000      



คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบ
เครือข่าย ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

159 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนกังาน และสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ สมุด ขาตั้งตู้ลำโพงเครื่องเสียง ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 11,583 18,417      

160 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปา้ยโฆษณา เพือ่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร, ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมและงานอื่น ๆ ขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผน่พับ, วารสาร , 
คัตเอาท์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 16,880 13,120      

161 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบัการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องปริ๊นเตอร์, ผงหมึก, 
ลูกกลิ้ง, แท่นหมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ - 20,000      

 
 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจา่ย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

6 เดือน 12 เดือน 

162 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส่ิงของต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน 
หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม

3๐,๐๐๐ 2,766 27,234      



สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ,  ธงชาติไทย, ธงตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ 

163 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบัการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สายเชื่อมต่อในระบบ
เครือข่าย ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ 6,480 13,520      

164 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า และหลอดไฟ
ประหยัดพลังงานแบบหลอด LED  เพื่อนำมาใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ให้สามารถใช้
งานได้ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟา้ ฟวิส์ ฯลฯ และ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักงาน เปลี่ยนหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารสำนกังานหรือ เครื่องมือใน
การติดตั้งไฟฟ้า ต่อหรือเชื่อมไฟฟ้า หรอืถุงมือป้องกัน 
ไฟดูด เข็มขัดนิรภัยป้องกันไฟฟ้าดูด 

25๐,๐๐๐ 200,000 50,000      

165 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เช่น เหล็กรูปพรรณ
, น๊อต, ตะปู, ลวดเชื่อม, สีทากันสนิม, สีน้ำมัน และ
อุปกรณ์ประปา เช่น มิเตอร์น้ำ, ขอ้ต่อ, กาว, เทปพัน
เกลียว, ปูนขาว, สารส้ม, คลอรีน ฯลฯ และจัดซื้อยาง 
มะตอยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด    
เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตตำบลสุมเส้า  

20๐,๐๐๐ 199,000 1,000      

 


