
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอ ไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 22,926,256 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,839,930 บาท
งบบุคลากร รวม 6,237,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตราเงิน
เดือนๆ ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และ
รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน อัตราเงิน
เดือนๆ ละ 11,220 บาทต่อคน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตราเงิน
เดือนๆ ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และรอง
นายกนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน อัตราเงิน
เดือนๆ ละ 880 บาทต่อคน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตราเงิน
เดือนๆ ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และรอง
นายกนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน อัตราเงิน
เดือนๆ ละ 880 บาทต่อคน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตราเงิน
เดือนๆ ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
-ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน อัตราเงิน
เดือนๆ ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
-ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา
เงินเดือนๆ ละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
-ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 22 คน อัตราเงิน
เดือนๆ ละ 7,200 บาทต่อคน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,900,800
 บาท
-ตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา
เงินเดือนๆ ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,320,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,184,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
-ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 382,800
 บาท
-ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 298,800 บาท
-ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 269,880 บาท
-ตําแหน่งนิติกรองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 288,120 บาท
-ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 269,880 บาท
-ตําแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 249,240 บาท
-ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 210,600 บาท
-ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 214,980 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินเพิมพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
-ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 67,200
 บาท
-ตําแหน่งนิติกรองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 54,000
 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินเพิมพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
-ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 67,200
 บาท
-ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 811,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 149,280 บาท
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 122,160 บาท
-ตําแหน่งนักการภารโรงองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 108,000 บาท
-ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 108,000 บาท
-ตําแหน่งคนงานทัวไปองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตัง
ไว้ 216,000 บาท
-ตําแหน่งยามองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 108,000
 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 94,140 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 10,140 บาท
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 24,000 บาท
-ตําแหน่งนักการภารโรงองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 12,000 บาท
-ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 12,000 บาท
-ตําแหน่งคนงานทัวไปองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตัง
ไว้ 24,000 บาท
-ตําแหน่งยามองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 12,000
 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,506,830 บาท
ค่าตอบแทน รวม 246,830 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 206,830 บาท
-ตังไว้ จํานวน 206,830 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบ
หมาย และค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล สํานักงานปลัด ตามสิทธิทีกฎหมาย
กําหนด (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที 29 กันยายน 2557)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-ตังไว้ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- ตังไว้ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตร
พนักงานส่วนตําบล โดยดําเนินการตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 440,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ จํานวน 380,000 บาท
-ตังไว้ จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทําสือสิงพิมพ์ต่างๆ เพือประชาสัมพันธ์ อบต. ค่า
จัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
ติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
เวปไซด์ ฯลฯ ภายในทีทําการ อบต.
-ตังไว้ จํานวน 180,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ผู้
ปฏิบัติงานกู้ชีพ ค่าวัสดุ เครืองแต่งกาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และรายจ่าย
อืนอันเกียวกับการดําเนินงานตามโครงการให้บริการการแพทย์ฉุก
เฉิน(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0891.3/ว 2826 ลงวันที 17
 กันยายน 2553)
-ตังไว้ จํานวน 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตัง
อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินเตอร์เนตความเร็วสูงประจําตําบลสุข
สวัสดิ (ตามแบบและรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด)
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน ตังไว้ จํานวน 80,000 บาท
-ตังไว้ จํานวน 60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ในการส่งพนักงานส่วนตําบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สําหรับการประชุมฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
-ตังไว้ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าเครืองใช้ในการรับรอง ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ต้องจ่ายเพือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
-ตังไว้ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง อาหารว่างและเครือง
ดืมในการประชุมสภา ประชุมท้องถิน หรืออนุกรรมการทีได้รับการแต่งตัง
ตามกฎหมายหรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน เป็นต้น
-ตังไว้ จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวง
มาลาเนืองในโอกาสสําคัญต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯลฯ
อบต.เคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการ อบต.เคลือนที (แผนพัฒนาสามปี หน้าที 131)
อบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และ
พนักงานส่วนตําบล (แผนพัฒนาสามปี หน้าที 131)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี คอมพิวเตอร์เครือง
ถ่ายเอกสาร ยานพาหนะและขนส่ง และทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิด
ชอบดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว ซอง เป๊ก ฯลฯ ทีเกียวกับวัสดุสํานัก
งาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํา จานรอง สบู่ ผงซักฟอง ฯลฯ ทีเกียวกับวัสดุ งาน
บ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชินส่วนที
เสียหาย เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน หม้อนํา รถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ นอตและสกรู เป็นต้น สําหรับใช้ในรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของ อบต. เครืองตัดหญ้าทีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและเป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับจักรกลของหน่วยงาน
ต่างๆ 
ในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซี
ดี) ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ เมมโมรีชิป เครือง
กระจาย
สัญญาณ (Hub) เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เมาส์ กระดาษต่อ
เนือง สายเคเบิล ฯลฯ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร และ
วัสดุอืนทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการ อบต.สุขสวัสดิ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณี ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์และค่าบริการ

วันทีพิมพ์ : 9/6/2559  13:29:27 หน้า : 5/35



ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การ์ดและค่า
สือสารอืนๆ เช่น ค่าดูแล เว็ปไซต์ ค่าเช่าพืนทีเวปไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่า
เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียว
กับการบริการ

งบลงทุน รวม 43,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,100 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้า จํานวน 11,000 บาท
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรง
ม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด (แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 128 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
จัดซือครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล
-มีหน่วยประเมินผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึงหรือดีกว่านีโดยมีจํานวนแกนหลัก (Core) จํานวนไม่น้อย
กว่า2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความ
จํา แบบSmart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MBต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB 
จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 127 ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว
ไป งาน งานบริหารทัวไป)
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 11,100 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 3 เครือง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจํา (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า2 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal และCustom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 53,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 53,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน อบต.ดินแดง ตามโครงการดําเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ-เพือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนตามโครงการอุดหนุนดําเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัด
จ้างของ อบต.ระดับอําเภอไพรบึง (แผนพัฒนาสามปีหน้า 127 ปรากฏ
ตามแผนงาน บริหารงานทัวไปงาน งานบริหารงานทัวไป)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 23,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอไพรบึง ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.อ.ไพรบึง) ตังไว้ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอไพร
บึง (ศป.ปส.อ.ไพรบึง) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 119 ปรากฎในแผน
งาน บริหารงานทัวไป งาน งานบริหารทัวไป)
อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ตังไว้ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดแห่งชาติ (ศพส.) จังหวัดศรีสะเกษ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอไพรบึง ตามโครงการบริจาคโลหิต อําเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ตังไว้ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการบริจาคโลหิต อําเภอไพรบึง  จังหวัด
ศรีสะเกษ

งานบริหารงานคลัง รวม 1,729,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,272,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,272,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,071,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  ดังนี
          -ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวยการกอง
คลัง)  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 342,720  บาท
          -ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 291,240  บาท
          -ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ 253,680
 บาท
         -ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา ตัง
ไว้ 183,480  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวยการกอง
คลัง)  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรอืเงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนักงานจ้าง  ส่วนการ
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  ดังนี
     - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ส่วนการ
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  ดังนี
  -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 457,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 82,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง โดยถือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ตําบล ให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557และถือตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลกองคลังที
มีสิทธิเบิกได้ตามระบียบ ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้จํานวน 60,000  บาท   ดังนี
-ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 10,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและ
งานต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์ และงานอืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถทําเองได้
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตังไว้ 50,000  บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการส่งพนักงานส่วน
ตําบลสําหรับ การประชุม ฝึกอบรม สัมมนา เช่น การพัฒนาบุคลากร ด้าน
การจัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง พัสดุ การปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน e-lass เพือเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้พร้อม
สําหรับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
กองคลัง ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและอืนๆ โดย
ถือตามกฏหมายและระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-
laas จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-laas ให้บรรลุผลสัมฤทธิ เช่น การเตรียมเครือง
คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม เพือให้มีความพร้อมทีจะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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ค่าใช้จ่ายเพือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง (การจัดทําแผนที
ภาษี) จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการ
คลัง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล การจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีกาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ และซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ดูแลของกองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซ์อสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ในสํานักงาน เช่น เครืองเย็บ
กระดาษ กระดาษ ปากกา ดินสอ คลิป กาว ซอง ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ตลับ
หมึก โปรแกรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 259,510 บาท
งบบุคลากร รวม 207,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 207,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 207,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ จํานวน 207,240 บาท

งบดําเนินงาน รวม 52,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,270 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 17,270 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิทีกฎหมาย
กําหนด (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที 29 กันยายน 2557)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการส่งพนักงานส่วน
ตําบล สําหรับการประชุมฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
สนับสนุนกิจกรรม อปพร. จัดตังจุดบริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.จัดตังจุดบริการประชาชน ตัง
ไว้ จํานวน 20,000 บาท
-ตังไว้ จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่ารถค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่(แผนพัฒนาสาม
ปี หน้าที 117 ข้อ 4)
-ตังไว้ จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่ารถค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ทีใช้ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (แผนพัฒนาสามปี หน้าที 117
 ข้อ 5)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว (ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายในงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนพัฒนาสาม
ปี หน้าที 117 ข้อที 1(

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ เช่น ถังดับเพลิงมือถือ เครืองพ่นนําสะพาย
หลัง ป้ายจราจรวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
อัคคีภัย (ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย,แผนพัฒนาสามปี หน้า 120 ข้อ 18)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,029,400 บาท
งบบุคลากร รวม 809,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 809,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 606,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
กับพนักงานส่วนตําบล ในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  จํานวน 1 คน ตังไว้ จํานวน 298,800
 บาท
-ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1 คน ตังไว้ จํานวน 307,920
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับนักบริหารงานการศึกษา ในส่วนการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  จํานวน 1 คน ตังไว้ จํานวน 42,000
 บาท
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ดังนี
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จํานวน 1 คน ตัง
ไว้ จํานวน 160,680 บาท
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างส่วนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ตําบลเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับบริหารการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง และอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนการศึกษา
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อบต.สุข
สวัสดิ อาทิ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าจัดสถานที และอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏใน : แผนการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีดเครืองอัด
สําเนา คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และซ่อมแซมทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ดูแลของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.สุขสวัสดิ
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตู้เก็บเอกสารโตะ เก้าอี ชันวาง
เอกสาร กาว คลิป หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ผ้าประดับ อุปกรณ์สําหรับพิธีทาง
พุทธศาสนาเสือ แท่นสําหรับกล่าวรายงาน ฯลฯ
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตาข่าย เพือใช้ในการแข่งขันกีฬาของ อบ
ต.สุขสวัสดิ และเพือสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชน ประชาชนในพืนที อบต.สุขสวัสดิ
ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก
พิมพ์ ตลับผงหมึก เครืองสํารองไฟ โปรแกรมอืนๆทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และเครืองถ่ายเอกสาร
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,979,874 บาท
งบบุคลากร รวม 722,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 722,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 722,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
พนักงานครู ตําแหน่ง ครู อันดับ ครูผู้ช่วย  จํานวน ๔ คน

งบดําเนินงาน รวม 2,479,474 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,621,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ และเพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร
และงานต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สุข
สวัสดิที องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่สามารถดําเนินการเองได้ ค่าจ้าง
เหมาแม่บ้าน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่านําดืม ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา และอืนๆทีเกียวข้องปรากฏใน : แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 111ข้อ 8)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สุขสวัสดิ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่าจัดทํา
บอร์ดนิทรรศการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าอืนๆทีเกียวข้องกับ
การจัดงานปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 113ข้อ 9)
ค่าใช้จ่ายในการจัดตังโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ อาทิ ค่าวัสดุ
การเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแล
เด็กค่าวัสดุสํานักงาน และอืนๆ ทีเกียวข้องปรากฏใน : แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 113
ข้อ 10)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
สุขสวัสดิ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิอาทิ ค่าสือและเทคโนโลยีเพือการศึกษา ค่า
เอกสารวิชาการ ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และอืนๆทีเกียวข้องปรากฏใน : แผน
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษาทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 5 คน ๆ ละ 2,000 บาทปรากฏใน : แผนการศึกษา/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการอุด
หนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาล
สุขสวัสดิ อาทิ สือการเรียนการสอน และอืนๆทีเกียวข้อง
ปรากฏใน : แผนการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาทังนี
จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,436,000 บาท
1) ตังไว้ จํานวน 448,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ จํานวน 80 คนๆละ 20
 บาท  จํานวน 280 วัน 
2) ตังไว้ จํานวน 160,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 40 คน ๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
3) ตังไว้ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ 
4) ตังไว้ จํานวน 16,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ 
     -ระบบ Asymmertric Digital Subscriber Line : ADSL ตัง
ไว้ จํานวน 9,600 บาท
     -ระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ตังไว้ จํานวน 7,200 บาท
5) ตังไว้ จํานวน 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับ
ปรุงห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ 
6) ตังไว้ จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ 
7) ตังไว้ จํานวน 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของ
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ จํานวน 4 คน 
8) ตังไว้ จํานวน 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) 
9) ตังไว้ จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถาน
ศึกษา 
10) ตังไว้ จํานวน 68,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ 
11) ตังไว้ จํานวน 8,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน โรงเรียน
อนุบาลสุขสวัสดิ
12) ตังไว้ จํานวน 4,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองอุปกรณ์การ
เรียน โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ 
13) ตังไว้ จํานวน 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนัก
เรียน โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ 
14) ตังไว้ จํานวน 17,200 บาท เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ 
ทังนีรายการที 1-14 จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
15) ตังไว้ จํานวน 320,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ 
ปรากฏใน : แผนการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 858,474 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้
อม แปรง ไม้กวาด กระติกนําร้อน หม้อหุุงข้าวและอืนๆ    ทีเกียวข้อง ที
ใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัส
ดิื ปรากฏในแผนงาน การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 823,474 บาท
- ตังไว้ จํานวน 235,200 บาท เเพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหาร
เสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสด์ จํานวน 80 คนๆ
ละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน 
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
- ตังไว้ จํานวน 76,648 บาท เเพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้
กับโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ จํานวน 40 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน 
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
- ตังไว้ จํานวน 511,626 บาท เเพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้กับเด็กอนุบาล,นักเรียนชัน ป.1-ป.6
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จํานวน 6 โรงเรียนทีอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.สุข
สวัสดิ จํานวน  267 คนๆละ 7.37 จํานวน 260 วัน 
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ สือการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ เช่น สมุดปากกา ดินสอ สีเทียน สีนํามัน กระดาษ ตู้
เก็บเอกสาร ชันวางเอกสาร ตู้เก็บของ โต๊ะ เก้าอี สําหรับเด็กเล็ก และอืนๆ
ทีเกียวข้องปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุข
สวัสดิ ขนาด ยาว 132 เมตรสูง 1.70 เมตร และ 2.00 เมตร ตามแบบ
ที อบต.สุขสวัสดิกําหนดปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 112ข้อ 3)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ
สถานศึกษาในสังกัด อบต.สุขสวัสดิ ตามแบบที อบต.สุขสวัสดิกําหนด
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษาทังนี
จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 1,428,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,428,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,428,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนปลัด (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 368,000
 บาท เพือเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชันอนุบาล,ป.1-ป.6
 จํานวน 92 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 113 ข้อ 7)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนปลัด (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 60,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้า 112  ข้อ 5 ) 
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านอาลัย (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน  220,000 บาท เพือ
เป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชันอนุบาล,ป.1-ป.6 จํานวน 55
 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 113 ข้อ 7)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านอาลัย (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 60,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพ
ผู้เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 112
  ข้อ 5 )
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านสลักได (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 144,000 บาท เพือ
เป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชันอนุบาล,ป.1-ป.6 จํานวน 36
 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 113 ข้อ 7)
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านสลักได (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 60,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้า 112  ข้อ 5 )
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะแวะ (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 124,000 บาท เพือ
เป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชันอนุบาล,ป.1-ป.6 จํานวน 31
 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 113 ข้อ 7)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะแวะ (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 60,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้า 112  ข้อ 5 )
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองอิไทย (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 168,000
 บาท เพือเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชันอนุบาล,ป.1-ป.6
 จํานวน 42 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 113 ข้อ 7)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองอิไทย (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 60,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษา
และคุณภาพผู้เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้า 112  ข้อ 5 ) 
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- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขวา (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 44,000 บาท เพือเป็น
ค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชันอนุบาล,ป.1-ป.6 จํานวน 11 คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 113 ข้อ 7)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขวา (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 60,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพ
ผู้เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 112
  ข้อ 5 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ทีใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ(ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข,แผนพัฒนาสามปี หน้า 
116 ข้อ 6)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ นํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ถุงมือ สายยาง ลูกยาง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท
เพืออุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพือจ่ายตามโครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตตําบล
สุขสวัสดิ
(ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข,แผนพัฒนาสามปี  หน้า 115 ข้อ 2)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,595,960 บาท
งบบุคลากร รวม 858,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 858,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 507,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
ส่วนตําบล ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
-ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ จํานวน 329,760 บาท
-ตําแหน่งนายช่างโยธา  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ จํานวน 177,720 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหาร ในสังกัดกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
-ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ จํานวน 42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
-ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ จํานวน 139,320 บาท
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ จํานวน 122,160
 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพเพิมเติมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
-ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ จํานวน 24,000 บาท
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ จํานวน 24,000
 บาท

งบดําเนินงาน รวม 737,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างส่วน
โยธา โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรส่วนท้องถินพ.ศ
.2557 และถือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง แลพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2558

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าแรงงาน ค่าจ้างในการจัดทํา
พิกัด กําหนดแนวเขตการปกครอง ของ อปท. และค่าจัดทําผังหมู่
บ้าน/ชุมชน ตามพระราชบัญญัติการใช้ทีดินและงานอืนๆทีเป็นงานบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล และงานอืนๆ ที
เกียวข้องในการให้บริการสาธารณะ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 60,000 บาท
-ตังไว้ จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างในส่วนโยธา
-ตังไว้ จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างในส่วนโยธา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้ใช้งาน
ได้ปกติ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ถนน สะพาน ฝาย ท่อเหลียม ระบบประปาหมู่
บ้าน บ่อนําบาดาล เสียงตามสายหอกระจายข่าว คลองส่งนํา ประตูระบาย
นํา ท่อระบายนํา ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และทีได้รับการ
ถ่ายโอนฯ

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น กระดาษ ปากกา อุปกรณ์เครือง
เขียน โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า เพือใช้ในการบํารุง  รักษา
ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ และโคมไฟฟ้าแสงอาทิตย์  บัญลาส
 สตาชเตอร์ เครืองวัดกระแส ถุงมือ สายเข็มขัด หมวก  นิรภัย อุปกรณ์ปีน
ป่าย รองเท้ากันไฟ ชุดป้องกันไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เพือก่อสร้างปรับ  ปรุงซ่อม
แซมอาคารงานบริการสาธารณะ  เช่น ยางแอสฟัทส์ อิฐ  ปูนชีเมนต์ ทราย
หยาบ ไม้แบบ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น ลูกรัง ไม้รูปพรรณ สีนํา สีนํา
มัน ทินเนอร์ ไม้อัด หินย่อย หินคลุก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที  ทาง
อากาศ แผนทีทหาร  เช่น แผนที มาตราส่วน 1 : 50,000 ประกอบการจัด
ทําแผนที แนวเขตการปกครอง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุ เช่น หมึกพิมพ์ แฮนดีไดร์ฟ  ทีจัด
เก็บข้อมูล ไดร์เวอร์ แผ่นโปรแกรม เขียนแบบ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 2,000 บาท

ตังจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ยากร
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,934,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,724,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ติดตังสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเสาไฟกระพริบ จํานวน 2 ชุด
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,674,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย 
แยกบ้านนายเกียรติศักดิ - ซอยคุ้มนําเย็น หมู่ที 4 จํานวน 90,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว  50.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 69   ข้อที  12
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โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย 
สายบ้านนายประยูร - บ้านนายอ้วน  หมู่ที 4 จํานวน 90,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว  50.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 69   ข้อที  13
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนน
สายบ้านโพนปลัด/ บ้านเขวา ต่อโครงการเดิม จํานวน 198,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  79.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 69   ข้อที  11
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านห้วย - แยกถนน
ลาดยางสายบ้านหนองแคน/จันลม ต่อโครงการเดิม จํานวน 99,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว  34.00  เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ
 0.20 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 170.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 70  ข้อที  18
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายหน้าโรงเรียนบ้านสลัก
ได - แยกถนนลาดยางสายหนองแคน/จันลม จํานวน 98,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  41 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ
 0.20 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 164.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 70  ข้อที  21
โครงการ ก่อสร้างร่องระบายนํา(คสล)ภายในหมู่บ้านอาลัย จากสีแยกทางทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน หมู่ที 7 จํานวน 100,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 0.60 เมตร  ระยะทางยาว 90.00 เมตร ลึก
เฉลีย  0.60  เมตร ขนาดบ่อพัก 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 10.00 บ่อ    พร้อมฝาปิดเหล็ก
ตะแกรง ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน จํานวน 10.00 ฝา และลง
ท่อ คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน  84.00 ท่อน หรือมีปริมาณ
งานพืนทีไม่น้อยกว่า 54.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 71    ข้อที  25
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โครงการ ก่อสร้างร่องระบายนําแบบปิดพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตะแกรง 
ภายในหมู่บ้านหนองยาว ซอยหน้าศาลาประชาคม -แยกคุ้มบ้านน้อย หมู่ที  9 จํานวน 65,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 0.60 เมตร  ระยะทางยาว 65.00 เมตร ลึก
เฉลีย  0.60  เมตร ขนาดบ่อพัก 0.60 x 0.60 x 0.10
 เมตร จํานวน 6.00 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรงขนาด 0.40 x 0.40
 เมตร จํานวน จํานวน 6.00 ฝา และลงท่อ
คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน  61.00 ท่อน หรือมีปริมาณงาน
พืนทีไม่น้อยกว่า 39.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 72 ข้อที  30
โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านพะแวะเหนือ หมู่ที 12 จํานวน 97,000 บาท
มีปริมาณงาน  กว้าง 6.00  เมตร ยาว 9 .00 เมตร สูงเฉลีย  3.00
  เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 54.00  ตารางเมตร มีรายละเอียด
งานดังนี 
  - งานโครงหลังคาเหล็ก มุงแผ่นเหล็กรีดลอน 
  - งาน พืนคสล.  
  ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ
.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 73  ข้อที  40
โครงการ ขุดลอกคลองส่งนําสร้างถนนดินจากบ้านนายเพียร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา Dia 0.80 x 1.00 เมตร บ้านโพนปลัด หมู่ที  1 จํานวน 92,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร ขุดลึก
เฉลีย 1.50 เมตร พร้อมวางท่อคสล. Dia 0.80 x 1.00 
เมตร จํานวน 24.00 ท่อนหรือมีปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 900.00 ลูกบาศก์เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรัง ไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 67 ข้อที 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว 
แยกบ้านนายพรศักดิ - บ้านนายพร บัวจันทร์ จํานวน 97,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 2.50 เมตร  ระยะทางยาว  64 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 87  ข้อที 133
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายใน หมู่บ้านพะ
แวะใต้ หมู่ที  8  ซอยชอบธรรม จํานวน 99,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 2.50 เมตร  ระยะทางยาว  66 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 71  ข้อที  26
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในบ้านหนองอิ
โมง หมู่ที 7 ต่อจากจุดเดิม จํานวน 98,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  41 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 164.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 71  ข้อที  24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านเขวา หมู่ที 2 
ซอยหลังโรงเรียนบ้านเขวา จํานวน 99,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 56.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 68    ข้อที  4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านแขม - ถนนสาย
บ้านโพนปลัด/บ้านหนองยาว  หมู่ที 11 จํานวน 98,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  41 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 164.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 73  ข้อที  39
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านระหาร หมู่ที 10 - 
บ้านสลักได หมู่ที 6 จํานวน 155,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  62 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 73  ข้อที  36
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านสะแก - บ้านสลัก
ได  หมู่ที  6 จํานวน 60,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  25.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 70  ข้อที  22
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายแยกหนองใหญ่ - แยก
ถนนสายหนองยาว/บ้านอาลัย(ปู่ตา) ต่อโครงการเดิม จํานวน 98,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว  55 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 72  ข้อที  33
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายหลังโรงเรียนบ้านหนอง
อิไทย - บ้านอาลัย จํานวน 60,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 20.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ
 0.20 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 100.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 69  ข้อที  14
โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านสุขสวัสดิ - หนองควายจ่อย หมู่ที 11 จํานวน 80,000 บาท
ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ถมสูง
เฉลีย 0.50 เมตร มีปริมาณงาน ดินถมไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์
เมตร และลงท่อคสล.ระบายนํา ขนาด 1.00 x 1.00 
เมตร  จํานวน 7.00 ท่อน (ท่อคู่) พร้อมกลบกลับยาแนวหลังท่อ ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ
.ศ.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 73  ข้อที  38
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจังเอิญ หมู่
ที 3 จํานวน 60,000 บาท

มีปริมาณงานวางท่อคสล.ระบายนํา ขนาด Dia 1.00 
เมตร จํานวน  12.00 ท่อน จํานวน 2 แถวพร้อมก่อสร้างกําแพงปาก
ท่อ จํานวน  2 ด้าน ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 68    ข้อที  10
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โครงการก่อสร้างร่องระบายนําผ่าซีกภายในหมู่บ้านห้วย ซอยทางทิศตะวัน
ออกหมู่บ้าน จํานวน 60,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 0.35 x 0.50  เมตร  ระยะทางยาว 65.00 เมตร ลึก
เฉลีย  0.35 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กผ่า
ซีก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 65.00 เมตรและวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กระบายนําขนาด 0.40 x1.00 เมตร จํานวน 10.00 ท่อนพร้อม
เทคอนกรีตทางเชือมจํานวน 6.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 70  ข้อที  19
โครงการขุดลอกหนองตาเทียว บ้านเขวา หมู่ที 2 จํานวน 93,000 บาท
มีปริมาณงาน  กว้าง 23.00 เมตร  ยาว  44 .00 เมตร ขุดลึก
เฉลีย 3.50 เมตร พร้อมเกลียคันคู
รอบ กว้าง 4.00 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,036.00 ลูกบาศก์เมตร มีความลึกเดิมเฉลีย 0.50 เมตร ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ
.ศ.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 89 ข้อที 12
โครงการติดตังป้ายแนะนําสถานทีในเขตตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังป้ายแนะนําสถานทีในเขตตําบลสุข
สวัสดิ ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร จํานวน 2 แผ่น พร้อมเสา คสล
. ขนาด 0.15 x 2.50 เมตร จํานวน 3 จุด ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบท  หน้าที 74 ข้อ 44 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
โครงการวางท่อระบายนําระบายนําแบบปิดพร้อมบ่อพักฝาปิด เหล็กตะแกรง
ภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที  12 จํานวน 66,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 0.60 เมตร  ระยะทางยาว 66.00 เมตร ลึก
เฉลีย  0.60  เมตร ขนาดบ่อพัก 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 6.00 บ่อ    พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ขนาด 0.40 x 0.40 
เมตร จํานวน จํานวน 6.00 ฝา และลงท่อ คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน  62.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนทีไม่น้อย
กว่า 39.50  ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 73   ข้อที  41

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านสลักได 
(สายหน้าศาลาประชาคมด้านทิศใต้บ้านสลักได) จํานวน 99,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  48 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ
 0.20 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 192.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 70 ข้อที  20
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โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน
ห้วย(สายกลางหมู่บ้าน) จํานวน 99,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  48 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 70  ข้อที  17
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านพะแวะใต้ - หนองสาธารณะ 
หนองไผ่ หมู่ที  8 จํานวน 40,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  230 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.10  เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 92.00  ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 71  ข้อที  28
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านระหาร - ถนนสายบ้านปราสาท
เยอ/ระหาร  หมู่ที 10 จํานวน 50,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 300 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.10  เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า
  120.00  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 72  ข้อที  34
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านพะแวะใต้ - ป่าโคกปราสาท
เยอ หมู่ที  8 จํานวน 90,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  80 .00 เมตร หนา
เฉลีย  0.10  เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 40.00  ลูกบาศ์ก
เมตรและปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 151 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า 45.00 ลูกบาศก์
เมตร รวมมีปริมาณงานหินคลุกรวม 85.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ
.ศ.2559 -2561)ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 71  ข้อที  27
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านพะแวะเหนือ- ถนนสายบ้าน
สลักได / บ้านหนองอิไทย จํานวน 99,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 310.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.10  เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อย
กว่า 93.00  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบล สุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุง รักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 73 ข้อที  42

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 210,000 บาท
-ตังไว้ จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายตามโครงการ ขยายสายไฟฟ้า
สาธารณะแรงตํา บ้านหนองอิตู้ หมู่ที  7 ระยะทางยาว 600.00 เมตร ตาม
แบบแปลนและรายละเอียดทีทางไฟฟ้าอําเภอไพรบึงกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ(พ.ศ.2559 -2561) ยุทธ
ศาตร์ด้านการพัฒนาโครงพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ  หน้าที  99 ข้อที 30
-ตังไว้ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายตามโครงการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตํา(สายดับ)บ้านสุขสวัสดิ หมู่ที  11 ระยะทางยาว 1,000.00
 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางไฟฟ้าอําเภอไพรบึง
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ(พ
.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสว่าง
สาธารณะ  หน้าที 101 ข้อที 47 
-ตังไว้ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพือแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย หมู่ที 4 เข้าซอยหน้า
โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ระยะทางยาว 50.00 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางไฟฟ้าอําเภอไพรบึงกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ(พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้าน
การพัฒนาโครงพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าใน
ครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ  หน้าที 96 ข้อที 11 
-ตังไว้ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพือแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย หมู่ที 4 คุ้มนํา
เย็น ระยะทางยาว 50.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทาง
ไฟฟ้าอําเภอไพรบึงกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ(พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครง
พืนฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าในครัว
เรือน ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ  หน้าที 97 ข้อที 20 
-ตังไว้ จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายตามโครงการ ขยายสายไฟฟ้า
สาธารณะแรงตํา บ้านหนองอิโมง  หมู่ที  7 ระยะทางยาว 700.00
 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางไฟฟ้าอําเภอไพรบึง
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ(พ
.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา ขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสว่าง
สาธารณะ  หน้าที  99 ข้อที 31 
-ตังไว้ จํานวน 15,000 บาท เพือจ่ายตามโครงการ ติดตังโคมไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้านพะแวะใต้(ซอยทางทิศตะวันออกของหมู่
บ้าน) ระยะทางยาว 120.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทาง
ไฟฟ้าอําเภอไพรบึงกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ(พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครง
พืนฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าในครัว
เรือน ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ  หน้าที  100 ข้อที 36 
-ตังไว้ จํานวน 15,000 บาท เพือจ่ายตามโครงการ โคมติดตังไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้านพะแวะใต้(ซอยทางทิศเหนือของหมู่บ้าน)ระยะ
ทางยาว 120.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางไฟฟ้าอําเภอ
ไพรบึงกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ(พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงพืนฐาน แนว
ทางการพัฒนา ขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสว่าง
สาธารณะ  หน้าที  100 ข้อที 37 
-ตังไว้ จํานวน 60,000 บาท เพือจ่ายตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าภาย
ในหมู่บ้านสุขสวัสดิ สายไปบ้านหนองแขม หมู่ที 11 ระยะทาง
ยาว 400.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางไฟฟ้าอําเภอไพร
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บึงกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2559 -2561) ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงพืนฐาน แนว
ทางการพัฒนา ขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสว่าง
สาธารณะ  หน้าที  101 ข้อที 48

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ตามโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ บริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีการ
สหกรณ์ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน,แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 105 ข้อ 1)
พัฒนาบทบาทสตรี เด็ก ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวไทยห่างไกลความรุนแรง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

1.อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึงตามโครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ตัง
ไว้ 4,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช 
ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 125 ข้อ 14) 
2. อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึงตามโครงการจัดงานวันแม่ 12
 สิงหาคม  ตังไว้ 6,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่ 12
 สิงหาคม 
ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 125 ข้อ 12) 
3. อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึงตามโครงการจัดงานวันพ่อ 5 ธันวามหา
ราช  ตังไว้ 10,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อ 5 ธัน
วามหาราช 
ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 125 ข้อ 11) 
4.อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึงตามโครงการเทศกาลปีใหม่และงาน
กาชาด ประจําปี 2559  ตังไว้ 10,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานปีใหม่และงานกาชาดประจําปี 2559 
ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 124 ข้อ 9) 
5.อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึงตามโครงการงานดอกลําดวนบานสืบสาน
ประเพณีสีเผ่าไทย(รําตร๊ด) ตังไว้ 10,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานดอกลําดวนบานสืบสานประเพณีสีเผ่าไทย (รําตร๊ด) 
ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 125 ข้อ 13)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิเกมส์ ครังที 19 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนาม ประดับ
เวที ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโล่ เหรียญรางวัล และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการแข่งขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิเกมส์ ครัง
ที 19ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬา
และนันทนาการ(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 111ข้อ 5)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยาเสพติด อาทิ ค่าชุด
นักกีฬา ค่าเบียเลียง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬาและอืนๆ ทีเกียวข้องปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 110ข้อ 1)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2559 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการค่าจัดซือของขวัญและของ
รางวัลสําหรับเด็ก ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้
จ่ายอืนอันเกียวเนืองกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2557ปรากฏ
ใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 111ข้อ 7)
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมจัดการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ ทังหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นผู้จัด อาทิ ค่าชุดนักกีฬา ค่า
เบียเลียงค่าเครืองดืม ค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา และอืนๆ ทีเกียวข้องปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้า 110ข้อ 3)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผ้าป่าข้าวหลามสืบสานตํานานประเพณีท้องถินบ้าน
โพนปลัด จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการผ้าป่าข้าวหลามสืบสานตํานาน
ประเพณีท้องถิน บ้านโพนปลัดปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้า 123ข้อ 5)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระ
เกียรติ  อาทิ ค่าจัดสถานทีค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และ
อืนๆทีเกียวข้องกับการจัดงานปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้า 124ข้อ 8)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนึงตําบลหนึงวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการหนึงตําบลหนึง
วัฒนธรรม อาทิ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสารวิชาการ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องปรากฏ
ใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้า 125ข้อ 6)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2558 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ของ
รางวัล ค่าอาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้
จ่ายอืนเกียวเนืองกับการจัดงานประเพณีลอยกระทงปรากฏใน : แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถินแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 123ข้อ 2)
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ค่าใช่จ่ายในการจัดฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย เนืองในวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2559 จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการค่าจัดสถานที ค่าวัสดุของ
รางวัล ค่าอาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้า 123ข้อ 6)
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมศาสนพิธีและไวยาวัจกร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ศาสนพิธีและไวยาวัจกร อาทิ ค่า
เอกสารอบรม ค่าวิทยากรค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันค่า
สถานที และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องปรากฏใน : แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้า 126ข้อ 17)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมธรรมะสําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่า
อาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้จ่ายอืนอัน
เกียวเนืองกับการจัดอบรมธรรมมะสําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิปรากฏ
ใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 123ข้อ 3)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่า
อาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้จ่ายในการ
ร่วมงานประเพณีของท้องถิน หรือวันสําคัญทางศาสนาและรัฐพิธี
ต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
ลอยกระทง บุญบังไฟ ฯลฯปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 123ข้อ 4)
โครงการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้า 124ข้อ 7)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 460,330 บาท
งบบุคลากร รวม 208,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 208,920 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 208,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ จํานวน 208,920 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 251,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,410 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 17,410 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิทีกฎหมาย
กําหนด (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29
 กันยายน 2557)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 199,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการส่งพนักงานส่วน
ตําบล สําหรับการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 89,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษ(ปรากฏตามแผน
งานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร,แผนพัฒนาสามปี หน้า 106 ข้อ 2)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูเพือเพิมรายได้เกษตรกร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูเพือเพิมรายได้
เกษตรกร(ปรากฏตามแผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร,แผน
พัฒนาสามปี หน้า 107 ข้อ 6)
ฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพแก่เกษตรกรตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ ฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพแก่เกษตรกรตําบลสุขสวัสดิ(ปรากฏ
ตามแผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร,แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 107 ข้อ 7)
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสดเพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสดเพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน(ปรากฏตามแผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร,แผนพัฒนา
สามปี หน้า 106 ข้อ 4)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
ตังจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น อาหาร สัตว์ พันธุ์พืช สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สัตว์ ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา วัสดุเพาะ
ชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ และวัสดุอืนๆ
ทีเกียวข้องกับด้านการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ปล่อยปลา ปลูกป่า เพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า เพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ(ปรากฏตามแผนงานการ
เกษตรงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้,แผนพัฒนาสามปี หน้า 121 ข้อ 3)
ปลูกหญ้าแฝก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการปลูกหญ้าแฝก(ปรากฏตามแผนงานการเกษตรงานอนุรักษ์แหล่ง
นําและป่าไม้,แผนพัฒนาสามปี หน้า 121 ข้อ 4)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม(ปรากฏตามแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้,แผนพัฒนาสามปี หน้า 121 ข้อ 2)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 593,890 บาท
งบบุคลากร รวม 150,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 126,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการประปา จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ จํานวน 126,360 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการประปา จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ จํานวน 24,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 9/6/2559  13:29:28 หน้า : 32/35



งบดําเนินงาน รวม 218,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,530 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,530 บาท
เพือจ่ายไว้เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ตาม นส.ที มท
 0808.2/3072 ลว. 29 ก.ย. 2547 
-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบ 
-ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ 
-ค่าเบียประชุมแก่คณะกรรมการ กําหนดราคากลาง  ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา
ราชการ พนักงานส่วนตําบล พนักงานราชการ  ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 92,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าแรงงาน ค่าจ้างการจัดทํา ซ่อมแซม ท่อเมน
ประปา ติดตังเครืองสูบนําองค์การบริหารส่วนตําบล และอืนๆ ทีเกียวข้อง
กับงานทดสอบคุณภาพนําทีใช้ในการผลิตนําประปาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จํานวน 20,000 บาท
-ตังไว้ จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างในส่วนโยธา
-ตังไว้ จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างในส่วนโยธา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุในการผลิตนํา
ประปา  จํานวน 3 แห่ง  เช่น สารส้ม คลอรีน กรวดกรอง กรวด
หยาบ   มิเตอร์ประปา ท่อประปา ท่อเหล็ก ท่อPVC อุปกรณ์ข้อต่อ ข้อ
งอ ชุดอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพนําดิบ  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 61,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าในการผลิตนําประปา ดังนี
 -ตังไว้ จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าในการ
ผลิตนําประปาบ้านเขวา หมู่ที 2
  -ตังไว้ จํานวน 18,000 บาท เพือจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าในการ
ผลิตนําประปาบ้านหนองอิไทย หมู่ที 4
  -ตังไว้ จํานวน 12,000 บาท เพือจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าในการ
ผลิตนําประปาบ้านห้วย หมู่ที 5

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์อากร
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งบลงทุน รวม 225,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 225,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการ ขยายท่อเมนจ่ายนําระบบประปาภายในหมู่บ้านเขวาหมู่ที 2 จํานวน 65,000 บาท
มีรายละเอียดประมาณงานรวม ดังนี
-งานดินขุดวางท่อเมนประปา ท่อ PVC ชัน 8.5 พร้อมถมกลับ มีปริมาณ
ดินขุด 60.60 ลูกบาศก์เมตร
-งานวางท่อประปาพร้อมวางท่อ PVC ชัน 8.5 มีปริมาณงานยาว 970
 เมตร
-งานประตูระบายตะกอน/อากาศ มีปริมาณ 1.00 จุด
ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหาร่สวนตําบลสุขสวัสดิ (พ
.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒานโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การจัดหาระบบสาธารณูปโภค ด้านแหล่งนํา ระบบประปา หน้าที 90 ข้อ
ที 14
โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายนําประปาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนปลัด 
หมู่ที 1 จํานวน 160,000 บาท

มีรายละเอียดประมาณงานรวม ดังนี
-งานดินขุดวางท่อเมนประปา ท่อ PVC3 นิว ชัน 8.5 พร้อมถมกลับ มี
ปริมาณดินขุด 55.10 ลูกบาศก์เมตร
-งานวางท่อประปาพร้อมวางท่อ PVC3 นิว ชัน 8.5 มีปริมาณงาน
ยาว 958 เมตร
-งานประตูระบายตะกอน/อากาศ มีปริมาณ  1.00 จุด
ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหาร่สวนตําบลสุขสวัสดิ (พ
.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒานโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การจัดหาระบบสาธารณูปโภค ด้านแหล่งนํา ระบบประปา หน้าที 89 ข้อ
ที 8

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 513,822 บาท
งบกลาง รวม 513,822 บาท
งบกลาง รวม 513,822 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 94,722 บาท
-เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน
จ้างของ อบต.

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
สุขสวัสดิ จํานวน 3 คน ๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 157,313 บาท
-เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่น ดินถล่ม ภัยแล้ง นําท่วม ภัย
หนาว อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย นําป่า หรือเหตุทีเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับ
สาธารณภัยอืนๆ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 93,787 บาท
-เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที พ.ศ.2552
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของพนักงานส่วนตําบล (กบท
.)อัตราร้อยละ 1 ของ งบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 มาตรา 6
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