
 

 
 

ข�อบัญญตัิองค�การบรหิารส�วนตําบลสขุสวสัดิ ์
 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ�ายประจาํป#งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

ของ 
 

องค�การบรหิารส�วนตาํบลสขุสวสัดิ ์
อําเภอไพรบึง   จงัหวดัศรสีะเกษ 



องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

เขต/อําเภอ ไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

144    หมู่ที 7  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สุขสวัสดิ
  เขต/อําเภอ ไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  33180

พืนที 33.90 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 5,343 คน

ชาย 2,635 คน

หญิง 2,708 คน

ข้อมูล ณ วันที 17 สิงหาคม 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ



 

 

 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย 
ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
สุขสวัสดิ์ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังตอไปนี้  

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 11,467,165.74 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 2,963,612.76 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,546,166.29 บาท 
   1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
  (1) รายรับจริง จํานวน 27,942,865.82 บาท ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร      จํานวน        85,143.59  บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต   จํานวน        26,747.20 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน     จํานวน        82,228.56 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน      211,860.00 บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน        57,927.00 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน     จํานวน               0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน  11,983,988.47 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน  15,494,971.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท 
  (3) รายจายจริง จํานวน 23,514,173.82 บาท 
   งบกลาง       จํานวน    7,888,458.00  บาท 
   งบบุคลากร      จํานวน    8,446,711.00  บาท 
   งบดําเนินงาน      จํานวน    3,533,283.82  บาท 
   งบลงทุน      จํานวน    2,068,790.00  บาท 
   งบรายจายอื่น      จํานวน               0.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน      จํานวน    1,576,931.00  บาท 
  (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  0.00 บาท 
  (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 21,000.00 บาท 
  (6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  2,563,000.00 บาท 

คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 79,560.48 82,500.00 86,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 146,565.60 38,500.00 34,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 94,202.29 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 82,575.00 100,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 630,100.00 82,500.00 13,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,033,003.37 403,500.00 484,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,103,664.57 15,596,500.00 15,216,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,103,664.57 15,596,500.00 15,216,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 5,557,358.00 16,820,000.00 16,300,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 5,557,358.00 16,820,000.00 16,300,000.00

รวม 20,694,025.94 32,820,000.00 32,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 465,777.00 9,817,686.00 10,205,238.00

งบบุคลากร 9,097,138.00 11,103,090.00 11,626,800.00

งบดําเนินงาน 3,849,077.48 7,040,024.00 5,196,562.00

งบลงทุน 2,995,065.14 3,126,200.00 3,434,400.00

งบเงินอุดหนุน 1,592,000.00 1,733,000.00 1,537,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,999,057.62 32,820,000.00 32,000,000.00

รวม 17,999,057.62 32,820,000.00 32,000,000.00







แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,761,400 1,440,240 8,201,640

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,844,680 1,440,240 5,284,920

งบดําเนินงาน 981,785 268,260 1,250,045

    ค่าตอบแทน 166,785 78,260 245,045

    ค่าใช้สอย 390,000 130,000 520,000

    ค่าวัสดุ 155,000 60,000 215,000

    ค่าสาธารณูปโภค 270,000 0 270,000

งบลงทุน 70,400 15,000 85,400

    ค่าครุภัณฑ์ 70,400 15,000 85,400

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 45,000

    เงินอุดหนุน 45,000 0 45,000

                                             รวม 7,858,585 1,723,500 9,582,085

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 232,920 0 232,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 232,920 0 232,920

งบดําเนินงาน 74,705 90,000 164,705

    ค่าตอบแทน 9,705 0 9,705

    ค่าใช้สอย 65,000 90,000 155,000

                                             รวม 307,625 90,000 397,625

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,887,540 0 1,887,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,887,540 0 1,887,540

งบดําเนินงาน 225,398 1,598,463 1,823,861

    ค่าตอบแทน 95,398 0 95,398

    ค่าใช้สอย 60,000 853,200 913,200

    ค่าวัสดุ 70,000 745,263 815,263

งบลงทุน 137,000 0 137,000

    ค่าครุภัณฑ์ 137,000 0 137,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,392,000 1,392,000

    เงินอุดหนุน 0 1,392,000 1,392,000

                                             รวม 2,249,938 2,990,463 5,240,401

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 90,000 90,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 919,020 0 919,020

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 919,020 0 919,020

งบดําเนินงาน 382,076 0 382,076

    ค่าตอบแทน 80,500 0 80,500

    ค่าใช้สอย 156,300 0 156,300

    ค่าวัสดุ 144,776 0 144,776

    ค่าสาธารณูปโภค 500 0 500

งบลงทุน 3,200,000 0 3,200,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,200,000 0 3,200,000

งบเงินอุดหนุน 0 85,000 85,000

    เงินอุดหนุน 0 85,000 85,000

                                             รวม 4,501,096 85,000 4,586,096

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 0 430,000 180,000 610,000

    ค่าใช้สอย 0 410,000 180,000 590,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

                                             รวม 15,000 430,000 180,000 625,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 226,200 0 226,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 226,200 0 226,200

งบดําเนินงาน 99,425 100,000 199,425

    ค่าตอบแทน 9,425 0 9,425

    ค่าใช้สอย 80,000 100,000 180,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 325,625 100,000 425,625

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 159,480 159,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,480 159,480

งบดําเนินงาน 576,450 576,450

    ค่าตอบแทน 5,450 5,450

    ค่าใช้สอย 371,000 371,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

งบลงทุน 12,000 12,000

    ค่าครุภัณฑ์ 12,000 12,000

                                             รวม 747,930 747,930

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,205,238 10,205,238

    งบกลาง 10,205,238 10,205,238

                                             รวม 10,205,238 10,205,238







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอ ไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 21,837.50 23,000.00 0.00 % 23,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 54,896.98 56,000.00 7.14 % 60,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 2,536.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 290.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 79,560.48 82,500.00 86,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 423.00 0.00 100.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 0.00 99.00 0.00 100.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 756.60 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 540.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 114,046.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 30,701.00 31,000.00 -12.90 % 27,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 146,565.60 38,500.00 34,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 94,202.29 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 94,202.29 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 82,575.00 0.00 0.00 % 0.00

วันทีพิมพ์ : 17/8/2560  14:13:43 หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 150.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 82,575.00 100,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 628,500.00 72,300.00 -86.17 % 10,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 140.00 200.00 150.00 % 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 1,460.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 630,100.00 82,500.00 13,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 375,500.82 350,000.00 14.29 % 400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 7,649,850.40 8,950,000.00 -9.50 % 8,100,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 2,045,575.93 2,300,000.00 -4.35 % 2,200,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 27,667.98 35,000.00 14.29 % 40,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,113,125.57 1,200,000.00 16.25 % 1,395,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 2,394,381.08 2,000,000.00 25.00 % 2,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 33,550.59 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 38,001.20 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 424,991.00 670,000.00 -25.37 % 500,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 1,020.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 14,103,664.57 15,596,500.00 15,216,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 5,557,358.00 16,820,000.00 -3.09 % 16,300,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 5,557,358.00 16,820,000.00 16,300,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 20,694,025.94 32,820,000.00 32,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 86,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 23,000 บาท
    
        ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    เนืองจากประมาณใกล้เคียงกับ
รับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท
.0808.2/ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 60,000 บาท
        ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน 4,000  บาท  เนืองจาก
ประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
ภาษีป้าย จํานวน 3,000 บาท
            ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    เนืองจากประมาณใกล้เคียง
กับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท
.0808.2/ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 500 บาท
        ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    เนืองจากประมาณใกล้เคียงกับ
รับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท
.0808.2/    ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 34,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 300 บาท
     ประมาณการไว้ จํานวน  300  บาท  เนืองจากประมาณใกล้เคียงกับ
รับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท
.0808.2/ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 200 บาท
        ประมาณการไว้ จํานวน  200  บาท  เนืองจากประมาณใกล้เคียงกับ
รับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท
.0808.2/ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
        ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    เนืองจากประมาณใกล้เคียงกับ
รับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท
.0808.2/ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
        ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    เนืองจากประมาณใกล้เคียงกับ
รับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท
.0808.2/ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
            ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    เนืองจากประมาณใกล้เคียง
กับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท
.0808.2/ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560    
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 27,000 บาท
            ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา   จํานวน  4,000  บาท  เนือง
จากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 100,000 บาท
                ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    เนืองจากประมาณใกล้
เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วน
มาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 250,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ จํานวน 250,000 บาท
        ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา จํานวน  150,000  บาท   เนือง
จากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 13,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
            ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา  62,300 บาท     เนืองจาก
ประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
            ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  300  บาท   เนืองจาก
ประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
           ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  7,000  บาท   เนือง
จากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,216,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 400,000 บาท
        ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  50,000   บาท  เนือง
จากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,100,000 บาท
            ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่าน
มา  จํานวน  850,000    บาท  เนืองจากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีที
ผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว
 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท
            ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่าน
มา  จํานวน  100,000  บาท   เนืองจากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีที
ผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว
 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท
        ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน 5,000  บาท   เนืองจาก
ประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
ภาษีสุรา จํานวน 1,395,000 บาท
        ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา ืจํานวน 195,000 บาท   เนือง
จากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท
        ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา จํานวน  500,000  บาท    เนือง
จากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
            ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  10,000  บาท   เนือง
จากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
            ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    เนืองจากประมาณใกล้เคียง
กับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท
.0808.2/ว 2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 500,000 บาท
        ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา   จํานวน  170,000  บาท  เนือง
จากประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
            ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา   จํานวน  500  บาท  เนืองจาก
ประมาณใกล้เคียงกับรับจริงปีทีผ่านมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนมาก  ที มท.0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,300,000 บาท

        
         ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีแล้ว  จํานวน 520,000  บาท   เนืองจาก
ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดเงินรวมทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ  2560  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว2989  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 2,232,000 2,232,000 0 % 2,232,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,916,720 2,916,720 2,916,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,695,518 2,140,522 22.36 % 2,619,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 133,800 138,000 0 % 138,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 121,800 126,000 33.33 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 813,920 823,920 1.4 % 835,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 94,860 87,420 -3.91 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,859,898 3,315,862 3,844,680

รวมงบบุคลากร 0 0 5,776,618 6,232,582 6,761,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ

วันทีพิมพ์ : 17/8/2560  14:15:45 หน้า : 1/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 238,370 96,504 29.31 % 124,785

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 10,500 300 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 238,370 107,004 166,785

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 168,214 280,000 -89.29 % 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 34,000 50,000 -40 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 137,806 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม 0 0 13,472 260,000 -80.77 % 50,000

โครงการจัดทําแนวเขตการปกครอง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถินขององค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการดําเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้างของอบต.ระดับอําเภอ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันสถาบันเทิดไท้องค์
ราชัน สมานฉันท์สามัคคีเพือความ
ปรองดอง

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบต.เคลือนที 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบต.สุขสวัสดิร่วมกับจังหวัด
ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการเคลือนที
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

0 0 36,650 0 0 % 0

โครงการอบรม สัมมนาเพิม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพ
ของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.และ
พนักงานส่วนตําบล

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการอํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพือร่วมงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่าง ๆ

0 0 0 0 100 % 20,000

อบต.เคลือนที 0 0 14,578 0 0 % 0

อบรมสัมมนา 0 0 110,487 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 110,029.22 118,000 -83.05 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 625,236.22 1,008,000 390,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 94,628 100,000 -50 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 28,317 20,000 -75 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 15,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 80,533.6 100,000 -50 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 83,480 75,000 -60 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 286,958.6 355,000 155,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 247,065.61 250,000 -28 % 180,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 3,452.52 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 7,739 8,000 -37.5 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 85,087.99 81,000 -1.23 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 343,345.12 344,000 270,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,493,909.94 1,814,004 981,785

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 12,400

จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 42,000

จัดซือโต๊ะรับแขก 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า 0 0 8,850 0 0 % 0

จัดซือเครืองทํานําเย็นจํานวน 2 เครือง 0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซือตู้เย็น 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 0 0 21,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 0 0 0 100,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 9,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnk 
Jet) 0 0 0 8,600 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 11,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 39,750 195,200 70,400

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 10,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 39,750 205,200 70,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 30,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 8,000 23,000 95.65 % 45,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 38,000 23,000 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 38,000 23,000 45,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 7,348,277.94 8,274,786 7,858,585

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,094,840 1,138,176 8.78 % 1,238,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 147,150 154,560 3.57 % 160,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 12,270 5,580 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,296,260 1,340,316 1,440,240

รวมงบบุคลากร 0 0 1,296,260 1,340,316 1,440,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 102,010 84,280 -30.87 % 58,260

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 17,661 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 119,671 104,280 78,260

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 92,195 15,000 -66.67 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 79,720 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับ
ภาษี 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้  ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
การจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษี 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดทําแผนทีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 220,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 8,500 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 180,415 370,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 45,000 -33.33 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 75,429 90,000 -66.67 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 105,429 135,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 405,515 609,280 268,260

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 0 17,000 -100 % 0

จ่ายเป็นเงินจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล 0 0 36,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 36,300 17,000 15,000

รวมงบลงทุน 0 0 36,300 17,000 15,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 1,738,075 1,966,596 1,723,500

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 9,086,352.94 10,241,382 9,582,085
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 211,460 218,280 6.71 % 232,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 211,460 218,280 232,920

รวมงบบุคลากร 0 0 211,460 218,280 232,920

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 17,270 0 100 % 9,705

รวมค่าตอบแทน 0 0 17,270 0 9,705

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและอปพร. 0 0 13,200 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้าง
ทาง "1 ท้องถิน 1 ถนนปลอดภัย" 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายของ
ประชาชนเกียวกับวินัยจราจร 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม ทบทวนการป้องกัน
ภัยให้กับ อปพร. 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,200 55,000 65,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,470 55,000 74,705
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 241,930 273,280 307,625

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน 
ช่วยเหลือประชาชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันสาธารณภัยใน
สถานศึกษาในเขตพืนทีตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 0 0 12,000 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 12,000 130,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 12,000 130,000 90,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า 0 0 0 29,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับ
เพลิงชนิดผงเคมีแห้งชนาด 15 ปอนด์ 0 0 54,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 54,000 29,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์อปพร.อบต.สุข
สวัสดิ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 30,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 54,000 59,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 66,000 189,000 90,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 307,930 462,280 397,625

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 314,128 1,041,000 14.64 % 1,193,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 33,532 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 242,260 645,420 -3.6 % 622,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 29,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 589,920 1,728,420 1,887,540

รวมงบบุคลากร 0 0 589,920 1,728,420 1,887,540

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 118,295 100,000 -23.1 % 76,898
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 18,500 0 % 18,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 118,295 118,500 95,398

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 15,500 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 68,614 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 84,114 30,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 0 14,400 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 25,530 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 39,930 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 242,339 218,500 225,398

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อม
ติดตัง 0 0 0 0 100 % 126,000

โครงการจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอ
ก.) 0 0 0 0 100 % 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือคอมพิวเตอร์ 0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 26,000 137,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 26,000 137,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 832,259 1,972,920 2,249,938

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

0 0 9,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับนักเรียนก่อนปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สุขสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสด
ผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สุขสวัสดิ

0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 70,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก 0 0 10,000 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0 0 625,600 912,000 -9.19 % 828,200

รวมค่าใช้สอย 0 0 644,600 1,127,000 853,200

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 9,997 0 0 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 707,414.48 701,624 2.66 % 720,263

วัสดุการศึกษา 0 0 12,908 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 730,319.48 726,624 745,263

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,374,919.48 1,853,624 1,598,463

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ 0 0 149,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 149,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 149,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 1,424,000 1,520,700 -8.46 % 1,392,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,424,000 1,520,700 1,392,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,424,000 1,520,700 1,392,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 2,947,919.48 3,374,324 2,990,463

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 3,780,178.48 5,347,244 5,240,401
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 0 0 45,090 0 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและ
มูลฝอย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการควบและป้องกันโรคติดต่อ โรค
ไข้หวัดใหญ่ 2009/โรคไข้หวัดนก/โรค
ฉีหนู/โรคไข้เลือดออก

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 45,090 50,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 85,200 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 85,200 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 130,290 150,000 90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 90,000 90,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 90,000 90,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 90,000 90,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 220,290 240,000 90,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 220,290 240,000 90,000

วันทีพิมพ์ : 17/8/2560  14:15:46 หน้า : 14/35
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 510,200 533,680 7.21 % 572,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 254,995 261,920 3.41 % 270,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 45,525 39,780 -14.48 % 34,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 852,720 877,380 919,020

รวมงบบุคลากร 0 0 852,720 877,380 919,020

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 63,010 7,000 378.57 % 33,500

ค่าเบียประชุม 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 10,500 300 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 63,010 17,500 80,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 23,200 140,000 -85.71 % 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม 0 0 17,476 50,000 -40 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 298,000 300,000 -66.23 % 101,300

รวมค่าใช้สอย 0 0 338,676 490,000 156,300
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 12,520 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 57,577 49,850 -30.24 % 34,776

วัสดุก่อสร้าง 0 0 72,850 210,000 -90.48 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 68,000 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 210,947 389,850 144,776

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 1,000 -50 % 500

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 1,000 500

รวมงบดําเนินงาน 0 0 612,633 898,350 382,076

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านพะแวะ
ใต้ หมู่ที  8  ซอยชอบธรรม ต่อจาก
โครงการเดิม

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนน
สายบ้านโพนปลัด/ บ้านเขวา ต่อ
โครงการเดิม

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสะแก - แยกถนนลาดยาง
สายหนองแคน/จันลม บ้านสลักได หมู่ที  
6

0 0 0 75,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายใน
หมู่บ้านสลักได (หน้าศาลาประชาคม
ด้านทิศใต้บ้านสลักได)

0 0 0 0 100 % 126,000
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โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายใน
หมู่บ้านสลักได จากบ้านนายคําผง - 
บ้านนางน้อย บุญธรรม

0 0 0 0 100 % 126,000

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายใน
หมู่บ้านหนองยาว - แยกถนนสายบ้าน
หนองยาว/บ้านหนองอิไทย หมู่ที 4

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้าน
หนองยาว - บ้านพะแวะเหนือ หมู่ที 9 0 0 0 0 100 % 192,000

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายแยก
บ้านห้วย - สะพานข้ามลําห้วยแฮด หมู่ที 
5

0 0 0 0 100 % 163,000

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายบ้าน
เขวา หมู่ที 2 - บ้านโพนปลัด 0 0 0 0 100 % 135,000

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายบ้าน
จังเอิญ - แยกถนนสายบ้านโพน
ปลัด/บ้านเขวา (ต่อโครงการเดิม)

0 0 0 0 100 % 171,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้านพะแวะใต้ ซอยทิศตะวันออก จาก
บ้านนายเปลียน - บ้านนางนัด หมู่ที 8

0 0 0 0 100 % 53,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
อาลัย - บ้านหนองย่าโมง หมู่ที 7 0 0 0 0 100 % 89,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายใน
หมู่บ้านหนองอิไทย หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 153,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) สายหน้าทีทําการอบต.สุข
สวัสดิ - บ้านอาลัย  หมู่ที 7 ต่อจาก
โครงการเดิม

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) จากถนนลาดยางบ้าน
หนองแคน/จันลม - ข้างร้านเจ้านวล 
บ้านห้วย  หมู่ที 5

0 0 0 114,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้าน พะแวะเหนือ -   
บ้านสลักได  หมู่ที 12

0 0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้านเขวา - บ้านละโอง 
หมู่ที 2

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้านระหาร  - บ้าน
สลักได  หมู่ที 10

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในคุ้มหนองอิโมง 
- บ้านอาลัย หมู่ที 7 ต่อจากโครงการเดิม

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในบ้านอาลัย ซอย
บ้านนายใส หมู่ที 7

0 0 0 31,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านพะแวะ
ใต้ หมู่ที  8  ซอยทิศตะวันออก จากบ้าน
นางจอมศรี - บ้านนางกองศรี

0 0 0 59,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านพะแวะ
ใต้ หมู่ที  8  ซอยทิศตะวันออก พร้อมลง
ท่อ คสล. จากบ้านนายเปลียน - บ้านนาง
นัด หมู่ที 8

0 0 0 61,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านพะแวะ
ใต้ หมู่ที  8  ซอยทิศเหนือ จากบ้านนาย
พรมมา - แยกถนนสายกลางหมู่บ้าน

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านสุข
สวัสดิ  (ซอยบ้านนายจําเนียร)  หมู่ที 11

0 0 0 78,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านหนองอิ
ไทย    หมู่ที 4

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายเลียบคลองอืสานเขียว 
- ถนนสายพยุห์ / ขุนหาญ บ้านสุขสวัสดิ 
หมู่ที 11

0 0 0 80,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านห้วย - แยกถนน
ลาดยางสายบ้านหนองแคน/จันลม

0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายหลังโรงเรียนบ้านหนอง
อิไทย  -  บ้านอาลัย  หมู่ที 4

0 0 0 109,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโพนปลัด หมู่ที 1 - บ้านเข
วา หมู่ที 2

0 0 0 78,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสลักได - แยกถนนลาด
ยางสายหนองแคน/จันลม บ้านสลักได 
หมู่ที 6

0 0 0 56,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในบ้านสลักไดจากประตู 
รร.บ้านสลักได - บ้านนายทิม บ้านสลัก
ได หมู่ที 6

0 0 0 69,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านจังเอิญ
สายรอบหมู่บ้าน 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองอิ
ไทยจากบ้านนางวิไลวรรณ  - บ้าน
นายกบินทร์เอก  หมู่ที 4

0 0 0 91,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) 
ภายในคุ้มบ้านหนองย่าโมง บ้านอาลัย 
หมู่ที 7

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) 
ภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมู่
บ้าน  หมู่ที 12

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) 
ภายในหมู่บ้านหนองยาว จากบ้านนาย
พร บัวจันทร์ - บ้านนายพรศักดิ บัว
จันทร์ หมู่ที 9

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) 
ภายในหมู่บ้านหนองยาว ซอยกลางบ้าน  
 หมู่ที 9

0 0 0 140,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) 
บ้านหยอด ถนนโพนปลัด/หนองอิไทย 0 0 0 0 100 % 114,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) 
แบบปิด พร้อมวางตะแกรงเหล็กภายใน
หมู่บ้านเขวา หมู่ที 2

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) 
ภายในคุ้มหนองย่าโมง 0 0 0 0 100 % 29,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) 
ภายในหมู่บ้านพะแวะใต้ สายกลางหมู่
บ้าน

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) 
ภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมู่
บ้าน หมู่ที 12

0 0 0 0 100 % 124,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) 
ภายในหมู่บ้านหนองยาว ซอยกลางบ้าน 
หมู่ที 9

0 0 0 0 100 % 51,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา(คสล
.)ภายในหมู่บ้านเขวา  ถนนกลางหมู่
บ้าน หมู่ที 2

0 0 0 0 100 % 114,000

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จ (รัวคาวบอย)หน้าหมู่บ้านระหาร 
ถนนหนองแคน/จันลม

0 0 0 0 100 % 41,000

โครงการขุดลอกหนองควายจ่อย บ้านสุข
สวัสดิ หมู่ที 11 0 0 0 0 100 % 135,000

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านระหาร 
จากบ้านนางสา - บ้านนายเล็ก ต่อจาก
โครงการเดิม

0 0 0 99,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านระหาร บ้านนางสา - 
บ้านนายเล็ก

0 0 0 0 100 % 95,000
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังถนน
ภายในหมู่บ้านแขม (ซอยบ้านนางสงวน 
- บ้านนางวัน )  หมู่ที 11

0 0 0 42,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภาย
ในบ้านหนองยาว หมู่ที 9 คุ้มบ้านน้อย 
จากบ้านนางดวน - บ้านนายวสันต์

0 0 0 0 100 % 55,000

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
จากบ้านนายสังวาลย์ -  ถนนบ้านพะแวะ
ใต้ / บ้านสลักได  หมู่ที 12

0 0 0 39,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
บ้านจังเอิญ หมู่ที 3 - บ้านโนนยาง 0 0 0 0 100 % 75,000

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
บ้านหนองอิไทย/บ้านหนองยาว - แยก
หลังทีทําการ อบต.สุขสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 98,000

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
บ้านห้วย - บ้านสลักได 0 0 0 0 100 % 87,000

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
ร่องจังเอิญด้านทิศตะวันตกจากแยก
ถนนสายโพนปลัด/เขวา - เขตตําบล
ปราสาทเยอ

0 0 0 0 100 % 117,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
บ้านอาลัยสายจากหน้าวัด - ถนนรอบ
บ้านหนองไผ่

0 0 0 0 100 % 132,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายบ้านพะแวะเหนือ - ถนนสายบ้าน
สลักได/บ้านหนองอิไทย

0 0 0 0 100 % 126,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายบ้านระหาร - บ้านโคน เขตติดต่อ
ตําบลโนนปูน

0 0 0 0 100 % 116,000

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หน้า
ศาลาประชาคม ฝังทิศตะวันออกบ้าน
ห้วย หมู่ที 5

0 0 0 61,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําผ่าซีกภายใน
หมู่บ้านโพนปลัดจากบ้านนายวง คํา
กลาง -บ้านนางดอน ศรีโศรก

0 0 0 0 100 % 133,000
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โครงกาารวางท่อระบายนําพร้อมลงท่อ 
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Dia 
1.00 x 1.00 เมตร พร้อมถมดินหลังท่อ 
จากบ้านนายเสียน ใจเรือง - ถนนสาย
บ้านโพนปลัด/จังเอิญ บ้านโพนปลัด หมู่
ที 1

0 0 0 122,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 2,749,000 3,200,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,749,000 3,200,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 1,465,353 4,524,730 4,501,096

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ติดตังสัญญาณไฟกระพริบ 0 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย 
แยกบ้านนายเกียรติศักดิ - ซอยคุ้มนํา
เย็น หมู่ที 4

0 0 89,500 0 0 % 0

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย 
สายบ้านนายประยูร - บ้านนายอ้วน  หมู่
ที 4

0 0 89,500 0 0 % 0

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนน
สายบ้านโพนปลัด/ บ้านเขวา ต่อ
โครงการเดิม

0 0 197,500 0 0 % 0
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โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านห้วย - แยกถนน
ลาดยางสายบ้านหนองแคน/จันลม ต่อ
โครงการเดิม

0 0 98,500 0 0 % 0

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายหน้าโรงเรียนบ้านสลัก
ได - แยกถนนลาดยางสายหนอง
แคน/จันลม

0 0 97,500 0 0 % 0

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายนํา(คสล
)ภายในหมู่บ้านอาลัย จากสีแยกทางทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน หมู่ที 7

0 0 93,400 0 0 % 0

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายนําแบบปิด
พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตะแกรง ภายใน
หมู่บ้านหนองยาว ซอยหน้าศาลา
ประชาคม -แยกคุ้มบ้านน้อย หมู่ที  9

0 0 60,700 0 0 % 0

โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้าน
พะแวะเหนือ หมู่ที 12 0 0 97,000 0 0 % 0

โครงการ ขุดลอกคลองส่งนําสร้างถนน
ดินจากบ้านนายเพียร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา Dia 0.80 x 1.00 เมตร บ้าน
โพนปลัด หมู่ที  1

0 0 68,815.14 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว 
แยกบ้านนายพรศักดิ - บ้านนายพร บัว
จันทร์

0 0 96,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายใน หมู่บ้านพะแวะ
ใต้ หมู่ที  8  ซอยชอบธรรม

0 0 98,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในบ้านหนองอิ
โมง หมู่ที 7 ต่อจากจุดเดิม

0 0 97,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านเขวา หมู่ที 2 
ซอยหลังโรงเรียนบ้านเขวา

0 0 98,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านแขม - ถนนสาย
บ้านโพนปลัด/บ้านหนองยาว  หมู่ที 11

0 0 97,500 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านระหาร หมู่ที 10 - 
บ้านสลักได หมู่ที 6

0 0 154,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านสะแก - บ้านสลัก
ได  หมู่ที  6

0 0 59,700 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายแยกหนองใหญ่ - แยก
ถนนสายหนองยาว/บ้านอาลัย(ปู่ตา) ต่อ
โครงการเดิม

0 0 97,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายหลังโรงเรียนบ้านหนอง
อิไทย - บ้านอาลัย

0 0 59,700 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านสุข
สวัสดิ - หนองควายจ่อย หมู่ที 11 0 0 79,700 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจังเอิญ หมู่ที 3 0 0 56,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําผ่าซีก
ภายในหมู่บ้านห้วย ซอยทางทิศตะวัน
ออกหมู่บ้าน

0 0 60,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกหนองตาเทียว บ้านเขวา 
หมู่ที 2 0 0 92,500 0 0 % 0

โครงการติดตังป้ายแนะนําสถานทีใน
เขตตําบลสุขสวัสดิ 0 0 42,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําระบายนําแบบ
ปิดพร้อมบ่อพักฝาปิด เหล็กตะแกรงภาย
ในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมู่
บ้าน หมู่ที  12

0 0 61,600 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านสลักได (สาย
หน้าศาลาประชาคมด้านทิศใต้บ้านสลัก
ได)

0 0 98,500 0 0 % 0

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน
ห้วย(สายกลางหมู่บ้าน)

0 0 98,500 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
บ้านพะแวะใต้ - หนองสาธารณะ หนอง
ไผ่ หมู่ที  8

0 0 39,700 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
บ้านระหาร - ถนนสายบ้านปราสาท
เยอ/ระหาร  หมู่ที 10

0 0 49,700 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายบ้านพะแวะใต้ - ป่าโคกปราสาทเยอ 
หมู่ที  8

0 0 89,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายบ้านพะแวะเหนือ- ถนนสายบ้าน
สลักได / บ้านหนองอิไทย

0 0 98,500 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 2,618,515.14 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 2,668,515.14 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 100,000 -15 % 85,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 85,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 85,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 2,668,515.14 100,000 85,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 4,133,868.14 4,624,730 4,586,096
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับ
สนุนกลุ่มอาชีพ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี 
ตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ไร้ทีพึง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวไทยห่างไกลความ
รุนแรง

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คน
พิการ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับ
เคลือนการพัฒนาตามปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
การศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการ
พัฒนารายได้เพือสนับสนุนการดําเนิน
การอาหารกลางวันในสถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุตําบล
สุขสวัสดิ 0 0 0 20,000 -100 % 0
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ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 0 0 13,050 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,050 70,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 13,050 70,000 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 13,050 70,000 100,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 13,050 70,000 100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัน
สําคัญต่าง ๆ 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชนตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 40,000 20,000 -25 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 20,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 20,000 15,000
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 40,000 20,000 15,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลสุขสวัสดิเกมส์  ครังที 20 0 0 0 120,000 -100 % 0

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 50,000 -100 % 0

-  ค่าใช้จ่ายในตามโครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์เกมส์  ครังที 16 0 0 0 155,000 -100 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 0 290,000 -82.76 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตําบลสุข
สวัสดิเกมส์ ครังที 19 0 0 89,280 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตําบลสุข
สวัสดิเกมส์ ครังที 21 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้อง
ถินสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับนักเรียนก่อนปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 50,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2559 0 0 28,980 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 0 0 94,838 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 263,098 615,000 410,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 263,098 635,000 430,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 263,098 635,000 430,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชา
สามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรม
ธรรมะสําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 0 100 % 20,000

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรม
ธรรมะสําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชา
สามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 0 0 58,540 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2558 0 0 30,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0 0 0 0 100 % 30,000
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานผู้สูงอายุและสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์  ประจําปี 2561 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช่จ่ายในการจัดฝึกอบรมการดูแล
สุขภาพผู้สูงวัย เนืองในวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2559

0 0 27,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมศาสนพิธี
และไวยาวัจกร 0 0 28,900 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชนตําบลสุขสวัสดิ 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานบุญบังไฟ 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 164,440 120,000 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 164,440 120,000 180,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 164,440 120,000 180,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 467,538 775,000 625,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 216,500 218,400 3.57 % 226,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 216,500 218,400 226,200

รวมงบบุคลากร 0 0 216,500 218,400 226,200
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 17,500 0 100 % 9,425

รวมค่าตอบแทน 0 0 17,500 0 9,425

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 71,350 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงกรส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสด
เพือเพิมความอุดุมสมบุรณ์ของดิน 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง) 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรตามหลัก
ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืช
สดเพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

0 0 0 22,800 -100 % 0

ฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพแก่เกษตรกร
ตําบลสุขสวัสดิ 0 0 29,040 0 0 % 0

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสดเพือเพิม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 0 0 49,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 149,390 107,800 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 3,770 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 3,770 20,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบดําเนินงาน 0 0 170,660 127,800 99,425

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 387,160 346,200 325,625

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการปล่อยปลา ปลูกป่าเพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการแหล่งนําสะอาด ปลอดจากผัก
ตบชวาและวัชพืช 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแหล่งนําสะอาดปลอดจากผัก
ตบชวาและวัชพืช 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริฯ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงกาาร " รักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่น
ดิน" เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 20,000

ปล่อยปลา ปลูกป่า เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ

0 0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 90,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 90,000 100,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 20,000 90,000 100,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 407,160 436,200 425,625
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 129,660 130,800 3.58 % 135,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 153,660 154,800 159,480

รวมงบบุคลากร 0 0 153,660 154,800 159,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 10,480 0 100 % 5,450

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,480 0 5,450

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 1,500 145,900 144 % 356,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม
สัมมนา 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,500 155,900 371,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0 0 69,475 310,650 -67.81 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 69,475 310,650 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 85,197.06 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 85,197.06 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 166,652.06 566,550 576,450

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่งเครือง
ยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนําได้ 1,130 
ลิตรต่อนาที จํานวน 1 เครือง

0 0 15,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียตัดแบบมือถือ 0 0 0 0 100 % 5,500

เครืองเชือมแบบกระเป๋าหิว 0 0 0 0 100 % 6,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,500 0 12,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการ ขยายท่อเมนจ่ายนําระบบ
ประปาภายในหมู่บ้านเขวาหมู่ที 2 0 0 64,000 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาล บ้าน
หนองยาว หมู่ที 9 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายนําประปา
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนปลัด หมู่
ที 1

0 0 159,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 223,000 70,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 238,500 70,000 12,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 558,812.06 791,350 747,930
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 558,812.06 791,350 747,930

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 97,249 119,472 1.37 % 121,110

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 6,972,000 2.15 % 7,122,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,275,200 9.7 % 2,496,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 18,000 30,000 0 % 30,000

สํารองจ่าย 0 0 121,202 196,014 2.03 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 79,326 79,128 0 % 79,128

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 150,000 160,000 -1.88 % 157,000

รวมงบกลาง 0 0 465,777 9,831,814 10,205,238

รวมงบกลาง 0 0 465,777 9,831,814 10,205,238

รวมงบกลาง 0 0 465,777 9,831,814 10,205,238

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 465,777 9,831,814 10,205,238

รวมทุกแผนงาน 0 0 19,440,956.62 32,820,000 32,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอ ไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,858,585 บาท
งบบุคลากร รวม 6,761,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก  จํานวน  514,080  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 1 คน  อัตราเงินเดือนๆ ละ 20,400  บาท จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท 
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 2 คน  อัตราเงินเดือนๆ ละ 11,220  บาท จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 269,280  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  จํานวน 42,120 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 1,750  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  2 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 880  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จํานวน 42,120  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 1,750  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 880  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  86,400  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,200  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 86,400  บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน 2,232,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คน อัตราเงินเดือน ๆ ละ 11,220  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คน อัตราเงินเดือน ๆ ละ 9,180  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1
  คน อัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,200 บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  1,900,800  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คน อัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,200 บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,844,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,619,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  2,619,240  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงาน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
   -ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  429,120  บาท
     -ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  401,940 บาท
     -ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1  อัตรา  ตังไว้  311,640
  บาท
  -ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  349,320 บาท
  -ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  311,640   บาท
    -ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน 1
  อัตรา ตังไว้  280,080  บาท
  -ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  237,600  บาท
  -ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  297,900บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน  จํานวน138,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินเพิมพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
  -ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  84,000  บาท
ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  54,000  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  168,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินเพิมพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลดังนี
  - ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  84,000  บาท
  -ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้ 42,000  บาท
  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 42,000  บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 835,440 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  835,440  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
  -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  163,200
  บาท
 -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  132,240
   บาท
  -ตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 108,800   บาท
  -ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 108,800   บาท
  -ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 217,600   บาท
  -ตําแหน่งยาม จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 108,800   บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน  84,000  บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
   -ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 24,000
    บาท
   -ตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 12,000 บาท
   -ตําแหน่งพนักงานขับยนต์ จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 12,000 บาท
   -ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 2  อัตรา ตังไว้ 24,000 บาท
   -ตําแหน่งยาม  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 981,785 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,785 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 124,785 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   ตังไว้  124,785  บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557  ตังไว้  114,785 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผุู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมาย  ตัังไว้  10,000  บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน  ตังไว้  42,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถินผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ของสํานัก
งานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 (ฉบับที 2) พ.ศ
.2551 (ฉบับที3) พ.ศ.2559 หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2529

วันทีพิมพ์ : 17/8/2560  14:16:48 หน้า : 3/29



ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 10,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
สือสิงพิมพ์ต่างๆ เพือประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจัดทํา
ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซด์ ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม ค่า
บริการพืนทีเว็บโฮสดิง และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ภายในทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าธรรมเนียม  ตังไว้ 20,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่ารังวัดเพือจัดทําแผนทีแนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาถอนสภาพทีดินสาธารณประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิ นิติกรรม
ตามประมวลกฏหมายทีดิน ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 10,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่าย ทีเกียวกับการรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดู
งานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ตังไว้ 20,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่า
บริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฏหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วม
ประชุม (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที 28 กรกฏาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ของสํานักงานปลัด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ โดยถือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับท2ี) 
 พ.ศ.2558 ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ
.ศ.2557 ตังไว้ 50,000  บาท

โครงการจัดทําแนวเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแนวเขตการปกครอง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 22 ข้อ 46)
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โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์การบริหารส่วนตําบล
สุขสวัสดิ

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า21 ข้อ 43)
โครงการปกป้องสถาบันและความสามัคคีของคนในชาติ จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันและความสามัคคีของคน
ในชาติ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 1  หน้า 20  ข้อ41)
โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที
ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมและเปลีนแปลง ฉบ้บที 1 หน้า 20 ข้อ 40)
โครงการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 119 ข้อ 214)
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1  หน้า  21 ข้อ 44)
โครงการอบรม สัมมนาเพิมประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการอบรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพของคณะผุู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 ข้อ 212)
โครงการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือร่วมงานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่าง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพือร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 20 ข้อ 42 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ยานพาหนะและขน
ส่งและทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ในสํานักงาน เช่น ตรา
ยาง ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว กาว สมุด ซองเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุด
บัญชี ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลักไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม หม้อหุงข้าว ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับ
กลิน แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เบาะรถ
ยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย แบตเตอรี ล้อ ถึงนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก (
Dislette,Floppy Disk,Remobable Disk,Compact Disk,Digital 
Vodeo Disk,Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลซอร์ กระดาษต่อ
เนือง นําหมึกสําหรับเติมเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก แผงป้ายอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิบ
 (Memmor ChiP) เช่น RAM เมาส์ (Mouse)เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethemet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ดิสสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD -
 ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์และค่าบริการ
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การ์ดและค่าสือ
สารอืนๆ เช่น ค่าดูแลเว็ปไซต์ ค่าเช่าพืนทีเว็ปไซต์ ค่าโนเมนเนม ค่า
เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกิดขึน
เกียวกับการบริการสือสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 70,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 12,400 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู้ซึงมีรายละเอียด ดังนี
-ขนาดไม่น้อยกว่า 1,185x410x879 มิลลิเมตร
-โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า0.6 มิลลิเมตร
-บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
-ชันวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
-บานเลือนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
-มีแผ่นชันไม่น้อยกว่า 2 แผ่น
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131 ข้อ 7)
จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 20 ตัว ซึงมีรายละเอียดดังนี
  - กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.
  - ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.
  - สุงไม่น้อยกว่า 75  ซม.
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติมฉบับที 1
หน้า 29 ข้อ 3)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว จํานวน 1 เครือง ซึงมีรายละเอียดดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติมฉบับที 1
หน้า 28 ข้อ 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตังไว้ 45,000  บาท
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอไพรบึง  ตังไวั 10,000  บาท
  เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอไพรบึง 
-อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  ตังไว้ 5,000  บาท
  เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดแห่งชาติ (ศพส.)จังหวัดศรีสะเกษ
-อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้ 30,000  บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอําเภอ
ไพรบึง

งานบริหารงานคลัง รวม 1,723,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,440,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,440,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,238,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของ
พนักงานกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  ดังนี 
 - ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา  ต่ังไว้  396,000
   บาท
 - ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  จํานวน 1  อัตรา  ตัง
ไว้  336,360  บาท
 - ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    จํานวน  1   อัตรา  ตัง
ไว้             284,520บาท
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน  จํานวน  1
  อัตรา           ตังไว้  221,280  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกอง
คลัง   จํานวน  12  เดือน   ๆ ละ  3,500  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนักงานจ้างกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ 
   - ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  160,080  บาท

งบดําเนินงาน รวม 268,260 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,260 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 58,260 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองคลัง  ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ  ประเภท  และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  เช่น ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ   ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์งานภาษี  และงานจ้างเหมาบริการอืน ๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทางและ
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานและ
พนักงานจ้างกองคลัง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษี ค่า
วัสดุ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 30,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น การ
จัดทําแผนทีแม่บท  การคัดลอกข้อมูลทีดิน ค่าจ้างการสํารวจข้อมูลภาค
สนาม การจัดทําแผนทีภาษี ผ.ท.7  ผ.ท.4  และค่าใช้จ่ายอืนเกียวกับการ
จัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  ให้บรรลุผลสัมฤทธิ เช่น  การเตรียมเครือง
คอมพิวเตอร์  วัสดุ  อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต เพือให้มี
ความพร้อมทีจะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและซ่อมแซมครุภัณฑ์กองคลัง เช่น โต๊ะ  เก้าอี คอมพิวเตอร์ และ
ทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบกองคลัง  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป หรือเปลียนไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น   เครืองเย็บ
กระดาษ  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ   คลิป  กาว  ซอง ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี และโปรแกรมอืน ๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 307,625 บาท
งบบุคลากร รวม 232,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 232,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 232,920 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้  232,920  บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
การ จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  232,920  บาท

งบดําเนินงาน รวม 74,705 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,705 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 9,705 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการ 
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการอืน ๆ ทีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่
สามารถดําเนินการเองได้ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจ้าง
เหมาบริการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของพนักงานส่วนตําบล  โดยถือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับท2ี) 
 พ.ศ.2558 ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ
.ศ.2557 

โครงการฝึกอบรม ทบทวนการป้องกันภัยให้กับ อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการฝึกอบรม ทบทวนการป้องกันและป้องกันภัยให้กับ อปพร.
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 123 ข้อ 231)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 หน้า 25 ข้อ 52)
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โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ2561-2564 แก้ไขและเปลียนแแปลง ฉบับ
ที 1 หน้า 25 ข้อ 53)
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่า บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ  เช่น ภัยแล้ง นําท่วม  ภัยพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย นําป่า ฯลฯ
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -2564 หน้า 123 ข้อ 229)
โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการฝึก
อบรมกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับที 1
 หน้า 17 ข้อ 34)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,249,938 บาท
งบบุคลากร รวม 1,887,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,887,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,193,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 1,193,400  บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
     - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน  1  อัตรา ตังไว้  356,160  บาท
     - ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา ตังไว้  309,000
 บาท  
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
พนักงานครู ดังนี 
     - ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา ตังไว้  528,240 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง   จํานวน  42,000  บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 3,500  บาท  ตัง
ไว้  42,000  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 622,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป แยกเป็น
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 173,880 บาท
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  3 อัตรา ตังไว้ 448,320 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมหรือเงินทีจ่ายเพิมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจหรือ
พนักงานจ้างทัวไป 
-ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ 29,940 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 225,398 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,398 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 76,898 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครูและพนักงานจ้างตามภารกิจกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้ 76,897 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,500 บาท
ค่าสวัสดิการสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก,ครู,ครู คศ.1 
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (ตังจ่ายจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร ตังไว้ 18,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ และเพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและ
งานต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สุข
สวัสดิ องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่สามารถดําเนินการเองได้ ค่าจ้างเหมา
แม่บ้าน ตังไว้ 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบีย
เลียงเดินทางและอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานกองการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัด
สําเนา คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต.สุขสวัสดิ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี ชันวาง
เอกสาร กาว คลิป หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ผ้าประดับ อุปกรณ์สําหรับพิธีทาง
พุทธศาสนา เสือ แท่นสําหรับกล่าวรายงาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้าน งาน
ครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แปรง ไม้กวาด กระติกนําร้อน หม้อหุงข้าว และ
อืนๆ ทีเกียวข้องทีใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก
พิมพ์ ตลับผงหมึก เครืองสํารองไฟ โปรแกรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และเครืองถ่ายเอกสาร
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งบลงทุน รวม 137,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง จํานวน 126,000 บาท
เพือจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตังสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU 
จํานวน 3 เครือง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานประจําปี 2561)
โครงการจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิดมีแผ่น
ชันปรับระดับ 3 ชิน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม จํานวน 2 ตู้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,990,463 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,598,463 บาท
ค่าใช้สอย รวม 853,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
เช่าสถานที ค่าทีพัก ค่าอาหารว่าง เอกสารการอบรมและอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (แผนพัฒนาฯ พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 ข้อ 195)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่าจัดบอร์ด
นิทรรศการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัด
งาน ตังไว้ 5,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 828,200 บาท

1)ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุข
สวัสดิ จํานวน 77 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ตังไว้ 377,300
 บาท
2)ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
สุขสวัสดิ ตังไว้ 130,900 บาท
3)ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ ตัง
ไว้ 320,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 745,263 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 720,263 บาท
-ตังไว้ 157,558 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ จํานวน 77 คน จํานวน 260 วัน (อบต
.สมทบคนละ 0.50 บาท)
-ตังไว้ 562,705 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
อนุบาล,นักเรียนชัน ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขึนพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน ทีอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของ อบต.สุขสวัสดิ จํานวน 275 คน จํานวน 260 วัน (อบต.สมทบคน
ละ 0.50 บาท)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสือการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ เช่น สมุด ปากกา ดินสอ สีเทียน สีนํามัน กระดาษ ตู้
เก็บ เอกสาร ชันวางเอกสาร ตู้เก็บของ โต๊ะ เก้าอี สําหรับเด็กเล็กและ
อืนๆ ทีเกียวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 1,392,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,392,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,392,000 บาท

1)ตังไว้ 296,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนปลัด (สพฐ.) จํานวน 74 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 2)
2)ตังไว้ 228,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอาลัย (สพฐ.) จํานวน 57 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 2)
3)ตังไว้ 116,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสลักได (สพฐ.) จํานวน 29 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 2)
4)ตังไว้ 344,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย (สพฐ.) จํานวน 86 คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 124 ข้อ 2)
5)ตังไว้ 108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขวา (สพฐ.) จํานวน 27 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 2)
6)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนปลัด (สพฐ
.) เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้
เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 4)
7)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านอาลัย (สพฐ.) เป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5
 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124
 ข้อ 4)
8)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านสลักได (สพฐ.) เป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5
 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124
 ข้อ 4)
9)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองอิไทย (สพฐ
.) เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้
เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 4)
10)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขวา (สพฐ.) เป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5
 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124
 ข้อ 4)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการกําจัด
ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและมูลฝอย
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับที 1
 หน้า 19 ข้อ 39)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับที 1
 หน้า 17 ข้อ 33)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ นํายา
ต่างๆ ถุงมือ สายยาง และอืนๆ ทีเกียวกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,501,096 บาท
งบบุคลากร รวม 919,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 919,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 572,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  572,160  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
พนักงานสว่นตําบลสังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
      - ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  376,080
  บาท
      - ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  196,080   บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  42,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร(ผู้อํานวยการกองช่าง)  ใน
สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 3,500  บาท  เป็นเงิน  42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  270,840  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ในสังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
     - ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  149,400  บาท
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  121,440
 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,020 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน  34,020  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป  ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
   - ตําแหน่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1  อัตรา  อัตราเงินเดือนละ 835
  บาท  จํานวน  12 เดือน ตังไว้  10,020 บาท
  - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 1  อัตรา  อัตราเงินเดือน
ละ 2,000  บาท  จํานวน  12 เดือน ตังไว้  24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 382,076 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 33,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองช่าง  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
 - ค่าเบียประชุมแก่คณะกรรมการกําหนดราคากลางซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถินผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ
      

ค่าใช้สอย รวม 156,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 10,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าแรงงาน ค่าจ้างในการจัดทําค่าพิกัดกําหนด
แนวเขตการปกครอง ของ อปท. ค่าจัดทําผังหมู่บ้าน/ชุมชน ตามพระราช
บัญญัติการใช้ทีดินและงานอืนๆ ทีเป็นงานบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
 - ค่าธรรมเนียม ตังไว้ 10,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับ
งานบริการสาธารณะ เช่น งานสํารวจออกแบบระบบไฟฟ้าสาธารณะอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเครืองใช้ในการ
รับรอง ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายเพือต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน พะหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบีย
เลียงเดินทางอละอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานกองช่าง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 101,300 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้
ปกติ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ถนน สะพาน ฝายท่อเหลียม ระบบประปาหมู่
บ้าน บ่อนําบาดาล เสียงตามสายหอกระจายข่าว คลองส่งนํา ประตูระบาย
นํา ท่อระบายนํา ทางนํา ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และทีได้
รับการถ่ายโอน

ค่าวัสดุ รวม 144,776 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000
 บาท เช่น กระดาษ กระดาษสี สติกเกอร์ ปากกา ดินสอ หมึก ไม้
บรรทัด สเกลวัดระยะ เครืองคิดเลข
      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 34,776 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า เพือใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ และโคมไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บัญลาส สตาชเตอร์ เครือง
วัดกระแส ถุงมือ สายเข็มขัด หมวกนิรภัย อุปกรณ์ปืนป่าย รองเท้ากัน
ไฟ ชุดป้องกันไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เพือก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารงานบริการสาธารณะ เช่นยางแอสฟัทส์ อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย
หยาบ ไม้แบบ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น ลูกรัง ไม้รูปพรรณ สีนํา สีนํา
มัน ทินเนอร์ ไม้อัด หินย่อย หินคลุก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนทีทางอากาศ แผนที
ทหาร เช่น แผนทีมาตราส่วน 1:50,000 ประกอบการจัดทําแผนทีแนว
เขตการปกครอง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เช่น
หมึกพิมพ์ แฮนดีไดร์ ทีจัดเก็บข้อมูลไดร์เวอร์ แผ่นโปรแกรม เขียน
แบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 500 บาท

 -เพือจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์อากร
งบลงทุน รวม 3,200,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านสลักได (หน้าศาลาประชาคม
ด้านทิศใต้บ้านสลักได)

จํานวน 126,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 204.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 12
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โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านสลักได จากบ้านนายคําผง - 
บ้านนางน้อย บุญธรรม

จํานวน 126,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 204.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 11
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว - แยกถนนสายบ้าน
หนองยาว/บ้านหนองอิไทย หมู่ที 4

จํานวน 150,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 244.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 27
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านหนองยาว - บ้านพะแวะเหนือ หมู่ที 
9

จํานวน 192,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อที 90 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายแยกบ้านห้วย - สะพานข้ามลําห้วยแฮด 
หมู่ที 5

จํานวน 163,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 270.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 9
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายบ้านเขวา หมู่ที 2 - บ้านโพนปลัด จํานวน 135,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร และ
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1.00
 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1
 ข้อ 3
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โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนนสายบ้านโพน
ปลัด/บ้านเขวา (ต่อโครงการเดิม)

จํานวน 171,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านพะแวะใต้ ซอยทิศตะวันออก 
จากบ้านนายเปลียน - บ้านนางนัด หมู่ที 8

จํานวน 53,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 87.50 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 17
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอาลัย - บ้านหนองย่าโมง หมู่ที 7 จํานวน 89,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 168.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 15
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านหนองอิไทย หมู่ที 4 จํานวน 153,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 7
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) บ้านหยอด ถนนโพนปลัด/หนองอิ
ไทย

จํานวน 114,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 10.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 10.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 103.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 109.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 22
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) ภายในคุ้มหนองย่าโมง จํานวน 29,000 บาท
มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 3.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 3.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 35.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 21.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 13
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โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะแวะใต้ สายกลาง
หมู่บ้าน

จํานวน 200,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 182.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 18.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 18.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 182.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 109.20 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 16
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบ
หมู่บ้าน หมู่ที 12

จํานวน 124,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 112.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 11.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 11.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 112.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 67.20 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 23
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว ซอยกลาง
บ้าน หมู่ที 9

จํานวน 51,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 4.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 4.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 45.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 26
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา(คสล.)ภายในหมู่บ้านเขวา  ถนนกลางหมู่
บ้าน หมู่ที 2

จํานวน 114,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 10.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 10.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 103.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 61.80 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 4
โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จ (รัวคาวบอย)หน้าหมู่บ้านระ
หาร ถนนหนองแคน/จันลม

จํานวน 41,000 บาท

มีปริมาณงาน ยาว 58.00 เมตร สูง 1.20 เมตร ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 19
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โครงการขุดลอกหนองควายจ่อย บ้านสุขสวัสดิ หมู่ที 11 จํานวน 135,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 33.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึกเฉลีย 2.50
 เมตร มีปริมาณงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 21

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านระหาร บ้านนางสา 
- บ้านนายเล็ก

จํานวน 95,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 20
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในบ้านหนองยาว หมู่ที 9 คุ้มบ้านน้อย 
จากบ้านนางดวน - บ้านนายวสันต์

จํานวน 55,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 356.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร พร้อมลงท่อ 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 6.00 ท่อน ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 25
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านจังเอิญ หมู่ที 3 - บ้านโนนยาง จํานวน 75,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 6
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านหนองอิไทย/บ้านหนองยาว - แยก
หลังทีทําการ อบต.สุขสวัสดิ

จํานวน 98,000 บาท

มีปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 8
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านห้วย - บ้านสลักได จํานวน 87,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 10
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายร่องจังเอิญด้านทิศตะวันตกจากแยก
ถนนสายโพนปลัด/เขวา - เขตตําบลปราสาทเยอ

จํานวน 117,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 2
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านอาลัยสายจากหน้าวัด - ถนนรอบ
บ้านหนองไผ่

จํานวน 132,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1.00 ป้าย ตาม
แบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 14
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านพะแวะเหนือ - ถนนสายบ้าน
สลักได/บ้านหนองอิไทย

จํานวน 126,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 990.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 122
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านระหาร - บ้านโคน เขตติดต่อ
ตําบลโนนปูน

จํานวน 116,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1.00 ป้าย ตาม
แบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 18
โครงการวางท่อระบายนําผ่าซีกภายในหมู่บ้านโพนปลัดจากบ้านนายวง คํา
กลาง -บ้านนางดอน ศรีโศรก

จํานวน 133,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ยาว 136.00
 เมตร มีปริมาณงานดังนี 
 - งานวางท่อคสล.แบบผ่าซีก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 88 ท่อน
 - งานวางท่อคสล.ระบายนํา ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 48 ท่อน
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 1
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งานไฟฟ้าถนน รวม 85,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 85,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการสํานักงานไฟฟ้าอําเภอไพรบึง
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)บ้านหนองอิไทย (ซอยหน้า
โรงเรียนและหน้าบ้านนายนวลศรี ใจมัน - ถนนลาดยางหนองแคน/จัน
ลม พร้อมติดตังโคม จํานวน 2 โคม จํานวน 20,000 บาท ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 28

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)ภายในบ้านหนองอิ
ไทย (ซอยคุ้มนําเย็น) พร้อมติดตังโคม จํานวน 2 โคม  จํานวน 20,000
  บาท ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 29

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)ภายในบ้านสุขสวัสดิ หมู่
ที 11
พร้อมติดตังมิเตอร์และสวิทย์ควบคุมอัตโนมัติ ระยะทาง 1,000
 เมตร  จํานวน 45,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 30

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ตําบลสุขสวัสดิ (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 116 ข้อ 206)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ทีพึง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ทีพึง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือ
เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 18 ข้อ 35)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คน
พิการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 18 ข้อ 36)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัญชาเศรษฐกิจพอ
เพียงเพือจัดกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการ
พัฒนารายได้เพือสนับสนุนการดําเนินการอาหารกลางวันในสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นทีใช้ในโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือจัดทํากระบวนการการเรียนรู้ทางการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และ
การพัฒนารายได้เพือสนับสนุนการดําเนินการอาหารกลางวันในสถาน
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิม
เติม ฉบับที 1 หน้า 15 ข้อ 31)
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564   หน้า 106 ข้อ 167)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึงตามโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน  สืบ
สานประเพณีสีเผ่าไทย
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน  สืบ
สานประเพณีสีเผ่าไทย(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 แก้ไขหรือเพิมเติมฉบับที ๑ )

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยาเสพ
ติด อาที ค่าชุดนักกีฬา ค่าเบียเลียง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 111 ข้อ 184)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ ทังหน่วยงานภายในและภานนอกเป็นผู้จัด อาทิ ค่าชุดนักกีฬา ค่า
เบียเลียง ค่าเครืองดืม ค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา และอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 111 ข้อ 186)
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิเกมส์ ครังที 21 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนาม ประดับ
เวที ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโล่ เหรียญรางวัล และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการแข่งขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิเกมส์ ครัง
ที 21  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 111 ข้อ 188)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน สัมพันธ์ อาทิ ค่า
จัดสถานที ค่ากรรมการ ค่าเบียเลียง ค่าเงินรางวัล โล่ และรายจ่ายอืนที
เกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 112 ข้อ 189)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนก่อนปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่านําดืม ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา และอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 112 ข้อ 191)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซือของขวัญและของ
รางวัลสําหรับเด็ก ค่าตกแต่งสุถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดงานและ
ค่าใช้จ่ายอืนอันเกียวเนืองกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112 ข้อ 190)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตาข่าย เพือใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต
.สุขสวัสดิ และเพือสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชน ประชาชนในพืนทีตําบลสุขสวัสดิ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรมธรรมะสําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่า
อาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้จ่ายอืนเกียว
เนืองกับการจัดอบรมธรรมะสําหรับประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109 ข้อ 178)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญฯ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดงานฯลฯ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109 ข้อ 176)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้จ่ายอืน
เกียวเนืองกับการจัดอบรมธรรมะสําหรับประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
สีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110 ข้อ 183)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา อาทิ ค่าจัดสถานที ค่าสนับสนุนกิจกรรม
การแสดง ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม อุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ และ
อืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 110 ข้อ 182)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที ค่า
วัสดุ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงาน
และค่าใช้จ่ายอืนเกียวเนืองกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109 ข้อ 177)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ของ
วางวัล ค่าอาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการจัดงานะสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110 ข้อ 181)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 325,625 บาท
งบบุคลากร รวม 226,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 226,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 226,200  บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ของสํานักงาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร  จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้  226,200  บาท

งบดําเนินงาน รวม 99,425 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,425 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 9,425 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานจ้างสํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของพนักงานจ้าง โดยถือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับท2ี) 
 พ.ศ.2558 ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ
.ศ.2557 
 
โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 106 ข้อ 169)
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โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดเพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดเพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 107 ข้อ 173)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช อาหารสัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา จอบหมุน จอบ
พรวน อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปล่อยปลา ปลูกป่าเพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการปล่อยปลา ปลูกป่าเพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561 - 2564 หน้า 117 ข้อ 207)
โครงการแหล่งนําสะอาด ปลอดจากผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการแหล่งนําสะอาด ปลอดจากผักตบชวาและวัชพืช(แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 19 ข้อ 38)
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 117 ข้อ 209)
โครงกาาร " รักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการ"รักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 19 ข้อ 37)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 747,930 บาท
งบบุคลากร รวม 159,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 135,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 135,480  บาท
   - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา   จํานวน  1  อัตรา ตัง
ไว้  135,480  บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  จํานวน  24,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  จํานวน 1  อัตรา  อัตราเงินเดือน
ละ 2,000  บาท  จํานวน  12 เดือน ตังไว้  24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 576,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,450 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,450 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองช่าง  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 371,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 356,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 336,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าแรงงาน ค่าจ้างในการจัดทํา ซ่อมแซม ท่อ
เมนประปา ติดตังเครืองสูบนําองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ และอืนๆ
ทีเกียวข้องกับงานทดสอบคุณภาพนําทีใช้ในการผลิตนําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ 
 - ค่าธรรมเนียม ตังไว้ 20,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับ
งานบริการสาธารณะ เช่น งานทดสอบคุณภาพนํา งานออกแบบ ระบบ
ควบคุมคุณภาพนําอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตังไว้ 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างในกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้ 5,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างในกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุในการผลิตนํา
ประปา จํานวน 6 แห่ง เช่น สารส้ม คลอรีน กรวดกรอง กรวด
หยาบ มิเตอร์ประปา ท่อประปา ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ชุด
อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพนําดิบ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าในการผลิตนําประปา จํานวน 6 หมู่บ้าน
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งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจียตัดแบบมือถือ จํานวน 5,500 บาท
ขนาด 5 นิว (12.5 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
เครืองเชือมแบบกระเป๋าหิว จํานวน 6,500 บาท
ขนาด 250 แอมป์ เชือมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ โครงสร้างเป็นเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,205,238 บาท
งบกลาง รวม 10,205,238 บาท
งบกลาง รวม 10,205,238 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,110 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,122,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
จํานวน 897 ราย จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนให้แก่ผุ้พิการหรือ
ทุพพลภาพ จํานวน 260 ราย ๆ ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผุ้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
สุขสวัสดิ จํานวน 5 รายๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่น ดินถล่ม ภัยแล้ง นําท่วม ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย นํา
ป่า หรือเหตุทีเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับสาธารณภัยอืน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 79,128 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัส
ดิื ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืน
ที พ.ศ.2552

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 157,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของพนักงานส่วนตําบล (กบท
.) อัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุนตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 มาตรา 6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 79,128

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 121,110

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,122,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

157,000

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 135,480 226,200 270,840 622,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 34,020 29,940

เงินเดือนพนักงาน 572,160 1,193,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,500

ค่าเบียประชุม 5,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 79,128

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 121,110

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,122,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

157,000

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 995,520 2,250,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 138,000 138,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 171,960

เงินเดือนพนักงาน 232,920 3,857,400 5,855,880

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 38,500

ค่าเบียประชุม 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,450 9,425 33,500 76,898

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 356,000 20,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาต้านยาเสพ
ติด

20,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
จัดการแข่งขันกีฬา

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดฝึกอบรมธรรมะ
สําหรับประชาชนตําบล
สุขสวัสดิ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิ
เกมส์ ครังที 21

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์

200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

9,705 183,045 318,023

ค่าเช่าบ้าน 42,000 84,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 5,000 35,000 426,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 35,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาต้านยาเสพ
ติด

20,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
จัดการแข่งขันกีฬา

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดฝึกอบรมธรรมะ
สําหรับประชาชนตําบล
สุขสวัสดิ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิ
เกมส์ ครังที 21

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์

200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการบรรพชา
สามเณรฤดูร้อนเฉลิม
พระเกียรติ

60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีแห่
เทียนพรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
นิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สุขสวัสดิ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สืบสานประเพณี
สงกรานต์  ประจําปี 
2561

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ/อบรม 10,000 10,000 30,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิงปฏิกูลและมูล
ฝอย

20,000

โครงการจัดทําแนว
เขตการปกครอง ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ

โครงการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการบรรพชา
สามเณรฤดูร้อนเฉลิม
พระเกียรติ

60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีแห่
เทียนพรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
นิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สุขสวัสดิ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สืบสานประเพณี
สงกรานต์  ประจําปี 
2561

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ/อบรม 40,000 80,000 170,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิงปฏิกูลและมูล
ฝอย

20,000

โครงการจัดทําแนว
เขตการปกครอง ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ

20,000 20,000

โครงการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ

10,000 10,000

วันทีพิมพ์ : 17/8/2560  14:17:17 หน้า : 6/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์
โครงการปกป้อง
สถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ

โครงการปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง)

30,000

โครงการปล่อยปลา 
ปลูกป่าเพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
บรมราชินีนาถ

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวนการป้องกันภัย
ให้กับ อปพร.
โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ 
กู้ภัยฉุกเฉิน ช่วยเหลือ
ประชาชน

โครงการฝึกอบรม
สร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับภาษี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

20,000 20,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

20,000 20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ

20,000 20,000

โครงการปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง)

30,000

โครงการปล่อยปลา 
ปลูกป่าเพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
บรมราชินีนาถ

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวนการป้องกันภัย
ให้กับ อปพร.

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ 
กู้ภัยฉุกเฉิน ช่วยเหลือ
ประชาชน

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
สร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับภาษี 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี 
ตําบลสุขสวัสดิ

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที
พึง

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้  ปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการเลือกตังผู้
บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน การจัดทําแผน
ชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน
โครงการส่งเสริม
เกษตรกรปลูกปุ๋ยพืช
สดเพือเพิมความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

40,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ชรา คนพิการ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการขับเคลือนการ
พัฒนาตามปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ทางการศึกษา การส่ง
เสริมอาชีพและการ
พัฒนารายได้เพือสนับ
สนุนการดําเนินการ
อาหารกลางวันใน
สถานศึกษา

20,000

วันทีพิมพ์ : 17/8/2560  14:17:17 หน้า : 9/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี 
ตําบลสุขสวัสดิ

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที
พึง

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้  ปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000 30,000

โครงการเลือกตังผู้
บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ

100,000 100,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน การจัดทําแผน
ชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
เกษตรกรปลูกปุ๋ยพืช
สดเพือเพิมความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

40,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ชรา คนพิการ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการขับเคลือนการ
พัฒนาตามปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ทางการศึกษา การส่ง
เสริมอาชีพและการ
พัฒนารายได้เพือสนับ
สนุนการดําเนินการ
อาหารกลางวันใน
สถานศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

828,200

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการแหล่งนํา
สะอาด ปลอดจากผัก
ตบชวาและวัชพืช

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

30,000

โครงการอบรม 
สัมมนาเพิม
ประสิทธิภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง
โครงการอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
เพือร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่าง ๆ

โครงกาาร " รักษ์นํา 
รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" 
เฉลิมพระเกียรติ

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 101,300 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,776

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์

30,000 30,000

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

828,200

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการแหล่งนํา
สะอาด ปลอดจากผัก
ตบชวาและวัชพืช

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

30,000

โครงการอบรม 
สัมมนาเพิม
ประสิทธิภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง

50,000 50,000

โครงการอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
เพือร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่าง ๆ

20,000 20,000

โครงกาาร " รักษ์นํา 
รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" 
เฉลิมพระเกียรติ

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 35,000 161,300

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 39,776

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 720,263

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000

วัสดุอืน 100,000

วัสดุการศึกษา 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 500

ค่าไฟฟ้า 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศพร้อมติด
ตัง

126,000

โครงการจัดซือตู้เหล็ก
ขนาด 2 บาน (มอก.) 11,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร

จัดซือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 720,263

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 160,000

วัสดุอืน 100,000

วัสดุการศึกษา 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 80,000 80,500

ค่าไฟฟ้า 180,000 280,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 15,000 15,000

โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศพร้อมติด
ตัง

126,000

โครงการจัดซือตู้เหล็ก
ขนาด 2 บาน (มอก.) 11,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 12,400 12,400

จัดซือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 42,000 42,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 16,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองเจียตัดแบบมือ
ถือ 5,500

เครืองเชือมแบบ
กระเป๋าหิว 6,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน
สลักได (หน้าศาลา
ประชาคมด้านทิศใต้
บ้านสลักได)

126,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน
สลักได จากบ้านนาย
คําผง - บ้านนางน้อย 
บุญธรรม

126,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน
หนองยาว - แยกถนน
สายบ้านหนอง
ยาว/บ้านหนองอิไทย 
หมู่ที 4

150,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบ้านหนอง
ยาว - บ้านพะแวะ
เหนือ หมู่ที 9

192,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายแยกบ้าน
ห้วย - สะพานข้ามลํา
ห้วยแฮด หมู่ที 5

163,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.)สายบ้านเขวา 
หมู่ที 2 - บ้านโพนปลัด

135,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.)สายบ้านจังเอิญ 
- แยกถนนสายบ้าน
โพนปลัด/บ้านเขวา 
(ต่อโครงการเดิม)

171,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองเจียตัดแบบมือ
ถือ 5,500

เครืองเชือมแบบ
กระเป๋าหิว 6,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน
สลักได (หน้าศาลา
ประชาคมด้านทิศใต้
บ้านสลักได)

126,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน
สลักได จากบ้านนาย
คําผง - บ้านนางน้อย 
บุญธรรม

126,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน
หนองยาว - แยกถนน
สายบ้านหนอง
ยาว/บ้านหนองอิไทย 
หมู่ที 4

150,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบ้านหนอง
ยาว - บ้านพะแวะ
เหนือ หมู่ที 9

192,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายแยกบ้าน
ห้วย - สะพานข้ามลํา
ห้วยแฮด หมู่ที 5

163,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.)สายบ้านเขวา 
หมู่ที 2 - บ้านโพนปลัด

135,000

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.)สายบ้านจังเอิญ 
- แยกถนนสายบ้าน
โพนปลัด/บ้านเขวา 
(ต่อโครงการเดิม)

171,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
พะแวะใต้ ซอยทิศ
ตะวันออก จากบ้าน
นายเปลียน - บ้านนาง
นัด หมู่ที 8

53,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านอาลัย - 
บ้านหนองย่าโมง หมู่ที 
7

89,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายภายในหมู่
บ้านหนองอิไทย หมู่ที 
4

153,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) บ้าน
หยอด ถนนโพน
ปลัด/หนองอิไทย

114,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) ภาย
ในคุ้มหนองย่าโมง

29,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านพะแวะใต้ 
สายกลางหมู่บ้าน

200,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านพะแวะ
เหนือ ซอยรอบหมู่บ้าน 
หมู่ที 12

124,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านหนองยาว 
ซอยกลางบ้าน หมู่ที 9

51,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา(คสล.)ภาย
ในหมู่บ้านเขวา  ถนน
กลางหมู่บ้าน หมู่ที 2

114,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
พะแวะใต้ ซอยทิศ
ตะวันออก จากบ้าน
นายเปลียน - บ้านนาง
นัด หมู่ที 8

53,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านอาลัย - 
บ้านหนองย่าโมง หมู่ที 
7

89,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายภายในหมู่
บ้านหนองอิไทย หมู่ที 
4

153,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) บ้าน
หยอด ถนนโพน
ปลัด/หนองอิไทย

114,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) ภาย
ในคุ้มหนองย่าโมง

29,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านพะแวะใต้ 
สายกลางหมู่บ้าน

200,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านพะแวะ
เหนือ ซอยรอบหมู่บ้าน 
หมู่ที 12

124,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านหนองยาว 
ซอยกลางบ้าน หมู่ที 9

51,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา(คสล.)ภาย
ในหมู่บ้านเขวา  ถนน
กลางหมู่บ้าน หมู่ที 2

114,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จ (รัว
คาวบอย)หน้าหมู่บ้าน
ระหาร ถนนหนอง
แคน/จันลม

41,000

โครงการขุดลอกหนอง
ควายจ่อย บ้านสุข
สวัสดิ หมู่ที 11

135,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านระหาร 
บ้านนางสา - บ้านนาย
เล็ก

95,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังภายในบ้าน
หนองยาว หมู่ที 9 คุ้ม
บ้านน้อย จากบ้านนา
งดวน - บ้านนายวสันต์

55,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายบ้านจัง
เอิญ หมู่ที 3 - บ้าน
โนนยาง

75,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายบ้าน
หนองอิไทย/บ้านหนอง
ยาว - แยกหลังทีทํา
การ อบต.สุขสวัสดิ

98,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายบ้าน
ห้วย - บ้านสลักได

87,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายร่องจัง
เอิญด้านทิศตะวันตก
จากแยกถนนสายโพน
ปลัด/เขวา - เขตตําบล
ปราสาทเยอ

117,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกบ้าน
อาลัยสายจากหน้าวัด - 
ถนนรอบบ้านหนองไผ่

132,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จ (รัว
คาวบอย)หน้าหมู่บ้าน
ระหาร ถนนหนอง
แคน/จันลม

41,000

โครงการขุดลอกหนอง
ควายจ่อย บ้านสุข
สวัสดิ หมู่ที 11

135,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านระหาร 
บ้านนางสา - บ้านนาย
เล็ก

95,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังภายในบ้าน
หนองยาว หมู่ที 9 คุ้ม
บ้านน้อย จากบ้านนา
งดวน - บ้านนายวสันต์

55,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายบ้านจัง
เอิญ หมู่ที 3 - บ้าน
โนนยาง

75,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายบ้าน
หนองอิไทย/บ้านหนอง
ยาว - แยกหลังทีทํา
การ อบต.สุขสวัสดิ

98,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายบ้าน
ห้วย - บ้านสลักได

87,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายร่องจัง
เอิญด้านทิศตะวันตก
จากแยกถนนสายโพน
ปลัด/เขวา - เขตตําบล
ปราสาทเยอ

117,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกบ้าน
อาลัยสายจากหน้าวัด - 
ถนนรอบบ้านหนองไผ่

132,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านพะแวะเหนือ - 
ถนนสายบ้านสลัก
ได/บ้านหนองอิไทย

126,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านระหาร - บ้านโคน 
เขตติดต่อตําบลโนน
ปูน

116,000

โครงการวางท่อระบาย
นําผ่าซีกภายในหมู่
บ้านโพนปลัดจากบ้าน
นายวง คํากลาง -บ้าน
นางดอน ศรีโศรก

133,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,000 85,000 1,392,000

รวม 10,205,238 747,930 425,625 625,000 100,000 4,586,096 90,000 5,240,401
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านพะแวะเหนือ - 
ถนนสายบ้านสลัก
ได/บ้านหนองอิไทย

126,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านระหาร - บ้านโคน 
เขตติดต่อตําบลโนน
ปูน

116,000

โครงการวางท่อระบาย
นําผ่าซีกภายในหมู่
บ้านโพนปลัดจากบ้าน
นายวง คํากลาง -บ้าน
นางดอน ศรีโศรก

133,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 45,000 1,537,000

รวม 397,625 9,582,085 32,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอ ไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,858,585 บาท
งบบุคลากร รวม 6,761,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก  จํานวน  514,080  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 1 คน  อัตราเงินเดือนๆ ละ 20,400  บาท จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท 
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 2 คน  อัตราเงินเดือนๆ ละ 11,220  บาท จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 269,280  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  จํานวน 42,120 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 1,750  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  2 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 880  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จํานวน 42,120  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 1,750  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 880  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  86,400  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,200  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 86,400  บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน 2,232,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คน อัตราเงินเดือน ๆ ละ 11,220  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คน อัตราเงินเดือน ๆ ละ 9,180  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1
  คน อัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,200 บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  1,900,800  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คน อัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,200 บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,844,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,619,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  2,619,240  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงาน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
   -ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  429,120  บาท
     -ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  401,940 บาท
     -ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1  อัตรา  ตังไว้  311,640
  บาท
  -ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  349,320 บาท
  -ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  311,640   บาท
    -ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน 1
  อัตรา ตังไว้  280,080  บาท
  -ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  237,600  บาท
  -ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  297,900บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน  จํานวน138,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินเพิมพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
  -ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  84,000  บาท
ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  54,000  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  168,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินเพิมพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลดังนี
  - ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  84,000  บาท
  -ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้ 42,000  บาท
  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 42,000  บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 835,440 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  835,440  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
  -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  163,200
  บาท
 -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  132,240
   บาท
  -ตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 108,800   บาท
  -ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 108,800   บาท
  -ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 217,600   บาท
  -ตําแหน่งยาม จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 108,800   บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน  84,000  บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
   -ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 24,000
    บาท
   -ตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 12,000 บาท
   -ตําแหน่งพนักงานขับยนต์ จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 12,000 บาท
   -ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 2  อัตรา ตังไว้ 24,000 บาท
   -ตําแหน่งยาม  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 981,785 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,785 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 124,785 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   ตังไว้  124,785  บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557  ตังไว้  114,785 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผุู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมาย  ตัังไว้  10,000  บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน  ตังไว้  42,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถินผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ของสํานัก
งานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 (ฉบับที 2) พ.ศ
.2551 (ฉบับที3) พ.ศ.2559 หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2529
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 10,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
สือสิงพิมพ์ต่างๆ เพือประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจัดทํา
ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซด์ ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม ค่า
บริการพืนทีเว็บโฮสดิง และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ภายในทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าธรรมเนียม  ตังไว้ 20,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่ารังวัดเพือจัดทําแผนทีแนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาถอนสภาพทีดินสาธารณประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิ นิติกรรม
ตามประมวลกฏหมายทีดิน ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 10,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่าย ทีเกียวกับการรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดู
งานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ตังไว้ 20,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่า
บริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฏหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วม
ประชุม (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที 28 กรกฏาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ของสํานักงานปลัด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ โดยถือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับท2ี) 
 พ.ศ.2558 ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ
.ศ.2557 ตังไว้ 50,000  บาท

โครงการจัดทําแนวเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแนวเขตการปกครอง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 22 ข้อ 46)

วันทีพิมพ์ : 30/8/2560  09:39:51 หน้า : 4/29



โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์การบริหารส่วนตําบล
สุขสวัสดิ

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า21 ข้อ 43)
โครงการปกป้องสถาบันและความสามัคคีของคนในชาติ จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันและความสามัคคีของคน
ในชาติ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 1  หน้า 20  ข้อ41)
โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที
ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมและเปลีนแปลง ฉบ้บที 1 หน้า 20 ข้อ 40)
โครงการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 119 ข้อ 214)
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1  หน้า  21 ข้อ 44)
โครงการอบรม สัมมนาเพิมประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการอบรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพของคณะผุู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 ข้อ 212)
โครงการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือร่วมงานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่าง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพือร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 20 ข้อ 42 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ยานพาหนะและขน
ส่งและทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ในสํานักงาน เช่น ตรา
ยาง ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว กาว สมุด ซองเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุด
บัญชี ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลักไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม หม้อหุงข้าว ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับ
กลิน แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เบาะรถ
ยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย แบตเตอรี ล้อ ถึงนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก (
Dislette,Floppy Disk,Remobable Disk,Compact Disk,Digital 
Vodeo Disk,Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลซอร์ กระดาษต่อ
เนือง นําหมึกสําหรับเติมเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก แผงป้ายอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิบ
 (Memmor ChiP) เช่น RAM เมาส์ (Mouse)เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethemet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ดิสสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD -
 ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์และค่าบริการ
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การ์ดและค่าสือ
สารอืนๆ เช่น ค่าดูแลเว็ปไซต์ ค่าเช่าพืนทีเว็ปไซต์ ค่าโนเมนเนม ค่า
เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกิดขึน
เกียวกับการบริการสือสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 70,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 12,400 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู้ซึงมีรายละเอียด ดังนี
-ขนาดไม่น้อยกว่า 1,185x410x879 มิลลิเมตร
-โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า0.6 มิลลิเมตร
-บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
-ชันวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
-บานเลือนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
-มีแผ่นชันไม่น้อยกว่า 2 แผ่น
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131 ข้อ 7)
จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 20 ตัว ซึงมีรายละเอียดดังนี
  - กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.
  - ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.
  - สุงไม่น้อยกว่า 75  ซม.
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติมฉบับที 1
หน้า 29 ข้อ 3)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว จํานวน 1 เครือง ซึงมีรายละเอียดดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติมฉบับที 1
หน้า 28 ข้อ 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตังไว้ 45,000  บาท
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอไพรบึง  ตังไวั 10,000  บาท
  เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอไพรบึง 
-อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  ตังไว้ 5,000  บาท
  เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดแห่งชาติ (ศพส.)จังหวัดศรีสะเกษ
-อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้ 30,000  บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอําเภอ
ไพรบึง

งานบริหารงานคลัง รวม 1,723,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,440,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,440,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,238,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของ
พนักงานกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  ดังนี 
 - ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา  ต่ังไว้  396,000
   บาท
 - ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  จํานวน 1  อัตรา  ตัง
ไว้  336,360  บาท
 - ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    จํานวน  1   อัตรา  ตัง
ไว้             284,520บาท
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน  จํานวน  1
  อัตรา           ตังไว้  221,280  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกอง
คลัง   จํานวน  12  เดือน   ๆ ละ  3,500  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนักงานจ้างกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ 
   - ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  160,080  บาท

งบดําเนินงาน รวม 268,260 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,260 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 58,260 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองคลัง  ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ  ประเภท  และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  เช่น ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ   ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์งานภาษี  และงานจ้างเหมาบริการอืน ๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทางและ
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานและ
พนักงานจ้างกองคลัง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษี ค่า
วัสดุ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 30,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น การ
จัดทําแผนทีแม่บท  การคัดลอกข้อมูลทีดิน ค่าจ้างการสํารวจข้อมูลภาค
สนาม การจัดทําแผนทีภาษี ผ.ท.7  ผ.ท.4  และค่าใช้จ่ายอืนเกียวกับการ
จัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  ให้บรรลุผลสัมฤทธิ เช่น  การเตรียมเครือง
คอมพิวเตอร์  วัสดุ  อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต เพือให้มี
ความพร้อมทีจะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและซ่อมแซมครุภัณฑ์กองคลัง เช่น โต๊ะ  เก้าอี คอมพิวเตอร์ และ
ทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบกองคลัง  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป หรือเปลียนไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น   เครืองเย็บ
กระดาษ  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ   คลิป  กาว  ซอง ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี และโปรแกรมอืน ๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 307,625 บาท
งบบุคลากร รวม 232,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 232,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 232,920 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้  232,920  บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
การ จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  232,920  บาท

งบดําเนินงาน รวม 74,705 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,705 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 9,705 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการ 
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการอืน ๆ ทีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่
สามารถดําเนินการเองได้ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจ้าง
เหมาบริการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของพนักงานส่วนตําบล  โดยถือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับท2ี) 
 พ.ศ.2558 ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ
.ศ.2557 

โครงการฝึกอบรม ทบทวนการป้องกันภัยให้กับ อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการฝึกอบรม ทบทวนการป้องกันและป้องกันภัยให้กับ อปพร.
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 123 ข้อ 231)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 หน้า 25 ข้อ 52)
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โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ2561-2564 แก้ไขและเปลียนแแปลง ฉบับ
ที 1 หน้า 25 ข้อ 53)
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่า บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ  เช่น ภัยแล้ง นําท่วม  ภัยพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย นําป่า ฯลฯ
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -2564 หน้า 123 ข้อ 229)
โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการฝึก
อบรมกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับที 1
 หน้า 17 ข้อ 34)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,249,938 บาท
งบบุคลากร รวม 1,887,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,887,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,193,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 1,193,400  บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
     - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน  1  อัตรา ตังไว้  356,160  บาท
     - ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา ตังไว้  309,000
 บาท  
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
พนักงานครู ดังนี 
     - ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา ตังไว้  528,240 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง   จํานวน  42,000  บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 3,500  บาท  ตัง
ไว้  42,000  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 622,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป แยกเป็น
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 173,880 บาท
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  3 อัตรา ตังไว้ 448,320 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมหรือเงินทีจ่ายเพิมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจหรือ
พนักงานจ้างทัวไป 
-ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ 29,940 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 225,398 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,398 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 76,898 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครูและพนักงานจ้างตามภารกิจกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้ 76,897 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,500 บาท
ค่าสวัสดิการสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก,ครู,ครู คศ.1 
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (ตังจ่ายจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร ตังไว้ 18,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ และเพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและ
งานต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สุข
สวัสดิ องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่สามารถดําเนินการเองได้ ค่าจ้างเหมา
แม่บ้าน ตังไว้ 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบีย
เลียงเดินทางและอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานกองการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัด
สําเนา คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต.สุขสวัสดิ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี ชันวาง
เอกสาร กาว คลิป หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ผ้าประดับ อุปกรณ์สําหรับพิธีทาง
พุทธศาสนา เสือ แท่นสําหรับกล่าวรายงาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้าน งาน
ครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แปรง ไม้กวาด กระติกนําร้อน หม้อหุงข้าว และ
อืนๆ ทีเกียวข้องทีใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก
พิมพ์ ตลับผงหมึก เครืองสํารองไฟ โปรแกรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และเครืองถ่ายเอกสาร
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งบลงทุน รวม 137,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง จํานวน 126,000 บาท
เพือจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตังสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU 
จํานวน 3 เครือง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานประจําปี 2561)
โครงการจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิดมีแผ่น
ชันปรับระดับ 3 ชิน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม จํานวน 2 ตู้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,990,463 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,598,463 บาท
ค่าใช้สอย รวม 853,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
เช่าสถานที ค่าทีพัก ค่าอาหารว่าง เอกสารการอบรมและอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (แผนพัฒนาฯ พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 ข้อ 195)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่าจัดบอร์ด
นิทรรศการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัด
งาน ตังไว้ 5,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 828,200 บาท

1)ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุข
สวัสดิ จํานวน 77 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ตังไว้ 377,300
 บาท
2)ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
สุขสวัสดิ ตังไว้ 130,900 บาท
3)ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ ตัง
ไว้ 320,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 745,263 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 720,263 บาท
-ตังไว้ 157,558 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ จํานวน 77 คน จํานวน 260 วัน (อบต
.สมทบคนละ 0.50 บาท)
-ตังไว้ 562,705 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
อนุบาล,นักเรียนชัน ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขึนพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน ทีอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของ อบต.สุขสวัสดิ จํานวน 275 คน จํานวน 260 วัน (อบต.สมทบคน
ละ 0.50 บาท)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสือการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ เช่น สมุด ปากกา ดินสอ สีเทียน สีนํามัน กระดาษ ตู้
เก็บ เอกสาร ชันวางเอกสาร ตู้เก็บของ โต๊ะ เก้าอี สําหรับเด็กเล็กและ
อืนๆ ทีเกียวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 1,392,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,392,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,392,000 บาท

1)ตังไว้ 296,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนปลัด (สพฐ.) จํานวน 74 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 2)
2)ตังไว้ 228,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอาลัย (สพฐ.) จํานวน 57 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 2)
3)ตังไว้ 116,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสลักได (สพฐ.) จํานวน 29 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 2)
4)ตังไว้ 344,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย (สพฐ.) จํานวน 86 คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 124 ข้อ 2)
5)ตังไว้ 108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน
อนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขวา (สพฐ.) จํานวน 27 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 2)
6)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนปลัด (สพฐ
.) เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้
เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 4)
7)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านอาลัย (สพฐ.) เป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5
 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124
 ข้อ 4)
8)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านสลักได (สพฐ.) เป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5
 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124
 ข้อ 4)
9)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองอิไทย (สพฐ
.) เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้
เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124 ข้อ 4)
10)ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขวา (สพฐ.) เป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการยกผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5
 กลุ่มสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124
 ข้อ 4)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการกําจัด
ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและมูลฝอย
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับที 1
 หน้า 19 ข้อ 39)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับที 1
 หน้า 17 ข้อ 33)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ นํายา
ต่างๆ ถุงมือ สายยาง และอืนๆ ทีเกียวกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,501,096 บาท
งบบุคลากร รวม 919,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 919,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 572,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  572,160  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
พนักงานสว่นตําบลสังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
      - ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  376,080
  บาท
      - ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ  จํานวน 1  อัตรา ตัง
ไว้  196,080   บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  42,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร(ผู้อํานวยการกองช่าง)  ใน
สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 3,500  บาท  เป็นเงิน  42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  270,840  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ในสังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
     - ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  149,400  บาท
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน 1  อัตรา ตังไว้  121,440
 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,020 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน  34,020  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป  ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
   - ตําแหน่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1  อัตรา  อัตราเงินเดือนละ 835
  บาท  จํานวน  12 เดือน ตังไว้  10,020 บาท
  - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 1  อัตรา  อัตราเงินเดือน
ละ 2,000  บาท  จํานวน  12 เดือน ตังไว้  24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 381,076 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 33,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองช่าง  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
 - ค่าเบียประชุมแก่คณะกรรมการกําหนดราคากลางซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถินผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ
      

ค่าใช้สอย รวม 155,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 10,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าแรงงาน ค่าจ้างในการจัดทําค่าพิกัดกําหนด
แนวเขตการปกครอง ของ อปท. ค่าจัดทําผังหมู่บ้าน/ชุมชน ตามพระราช
บัญญัติการใช้ทีดินและงานอืนๆ ทีเป็นงานบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
 - ค่าธรรมเนียม ตังไว้ 10,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับ
งานบริการสาธารณะ เช่น งานสํารวจออกแบบระบบไฟฟ้าสาธารณะอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเครืองใช้ในการ
รับรอง ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายเพือต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน พะหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบีย
เลียงเดินทางอละอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานกองช่าง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,300 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้
ปกติ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ถนน สะพาน ฝายท่อเหลียม ระบบประปาหมู่
บ้าน บ่อนําบาดาล เสียงตามสายหอกระจายข่าว คลองส่งนํา ประตูระบาย
นํา ท่อระบายนํา ทางนํา ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และทีได้
รับการถ่ายโอน

ค่าวัสดุ รวม 144,776 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000
 บาท เช่น กระดาษ กระดาษสี สติกเกอร์ ปากกา ดินสอ หมึก ไม้
บรรทัด สเกลวัดระยะ เครืองคิดเลข
      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 34,776 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า เพือใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ และโคมไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บัญลาส สตาชเตอร์ เครือง
วัดกระแส ถุงมือ สายเข็มขัด หมวกนิรภัย อุปกรณ์ปืนป่าย รองเท้ากัน
ไฟ ชุดป้องกันไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เพือก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารงานบริการสาธารณะ เช่นยางแอสฟัทส์ อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย
หยาบ ไม้แบบ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น ลูกรัง ไม้รูปพรรณ สีนํา สีนํา
มัน ทินเนอร์ ไม้อัด หินย่อย หินคลุก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนทีทางอากาศ แผนที
ทหาร เช่น แผนทีมาตราส่วน 1:50,000 ประกอบการจัดทําแผนทีแนว
เขตการปกครอง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เช่น
หมึกพิมพ์ แฮนดีไดร์ ทีจัดเก็บข้อมูลไดร์เวอร์ แผ่นโปรแกรม เขียน
แบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 500 บาท

 -เพือจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์อากร
งบลงทุน รวม 3,201,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,201,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านสลักได (หน้าศาลาประชาคม
ด้านทิศใต้บ้านสลักได)

จํานวน 126,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 204.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 12
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โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านสลักได จากบ้านนายคําผง - 
บ้านนางน้อย บุญธรรม

จํานวน 126,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 204.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 11
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว - แยกถนนสายบ้าน
หนองยาว/บ้านหนองอิไทย หมู่ที 4

จํานวน 150,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 244.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 27
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านหนองยาว - บ้านพะแวะเหนือ หมู่ที 
9

จํานวน 192,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อที 90 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายแยกบ้านห้วย - สะพานข้ามลําห้วยแฮด 
หมู่ที 5

จํานวน 163,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 270.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 9
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายบ้านเขวา หมู่ที 2 - บ้านโพนปลัด จํานวน 135,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร และ
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1.00
 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1
 ข้อ 3
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โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนนสายบ้านโพน
ปลัด/บ้านเขวา (ต่อโครงการเดิม)

จํานวน 184,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านพะแวะใต้ ซอยทิศตะวันออก 
จากบ้านนายเปลียน - บ้านนางนัด หมู่ที 8

จํานวน 53,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 87.50 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 17
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอาลัย - บ้านหนองย่าโมง หมู่ที 7 จํานวน 89,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 15
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านหนองอิไทย หมู่ที 4 จํานวน 153,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 7
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) บ้านหยอด ถนนโพนปลัด/หนองอิ
ไทย

จํานวน 114,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 10.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 10.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 103.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 109.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 22
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) ภายในคุ้มหนองย่าโมง จํานวน 29,000 บาท
มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 3.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 3.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 35.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 21.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 13
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โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะแวะใต้ สายกลาง
หมู่บ้าน

จํานวน 200,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 182.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 18.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 18.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 182.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 109.20 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 16
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบ
หมู่บ้าน หมู่ที 12

จํานวน 124,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 112.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 11.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 11.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 112.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 67.20 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 23
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว ซอยกลาง
บ้าน หมู่ที 9

จํานวน 51,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 4.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 4.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 45.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 26
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา(คสล.)ภายในหมู่บ้านเขวา  ถนนกลางหมู่
บ้าน หมู่ที 2

จํานวน 114,000 บาท

มีปริมาณ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบ่อ
พัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 10.00 บ่อ พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 10.00 ฝา และลงท่อ
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 103.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนที
ไม่น้อยกว่า 61.80 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 4
โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จ (รัวคาวบอย)หน้าหมู่บ้านระ
หาร ถนนหนองแคน/จันลม

จํานวน 41,000 บาท

มีปริมาณงาน ยาว 58.00 เมตร สูง 1.20 เมตร ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 19
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โครงการขุดลอกหนองควายจ่อย บ้านสุขสวัสดิ หมู่ที 11 จํานวน 135,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 33.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึกเฉลีย 2.50
 เมตร มีปริมาณงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 21

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านระหาร บ้านนางสา 
- บ้านนายเล็ก

จํานวน 95,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 20
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในบ้านหนองยาว หมู่ที 9 คุ้มบ้านน้อย 
จากบ้านนางดวน - บ้านนายวสันต์

จํานวน 50,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 178.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร พร้อมลงท่อ 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 6.00 ท่อน ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 25
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านจังเอิญ หมู่ที 3 - บ้านโนนยาง จํานวน 67,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 6
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านหนองอิไทย/บ้านหนองยาว - แยก
หลังทีทําการ อบต.สุขสวัสดิ

จํานวน 98,000 บาท

มีปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 8
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านห้วย - บ้านสลักได จํานวน 87,000 บาท
มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 10
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายร่องจังเอิญด้านทิศตะวันตกจากแยก
ถนนสายโพนปลัด/เขวา - เขตตําบลปราสาทเยอ

จํานวน 117,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 2
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านอาลัยสายจากหน้าวัด - ถนนรอบ
บ้านหนองไผ่

จํานวน 132,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1.00 ป้าย ตาม
แบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 14
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านพะแวะเหนือ - ถนนสายบ้าน
สลักได/บ้านหนองอิไทย

จํานวน 127,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 990.00 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 ข้อ 122
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านระหาร - บ้านโคน เขตติดต่อ
ตําบลโนนปูน

จํานวน 116,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1.00 ป้าย ตาม
แบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 18
โครงการวางท่อระบายนําผ่าซีกภายในหมู่บ้านโพนปลัดจากบ้านนายวง คํา
กลาง -บ้านนางดอน ศรีโศรก

จํานวน 133,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ยาว 136.00
 เมตร มีปริมาณงานดังนี 
 - งานวางท่อคสล.แบบผ่าซีก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 88 ท่อน
 - งานวางท่อคสล.ระบายนํา ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 48 ท่อน
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1.00 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 1
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งานไฟฟ้าถนน รวม 85,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 85,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการสํานักงานไฟฟ้าอําเภอไพรบึง
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)บ้านหนองอิไทย (ซอยหน้า
โรงเรียนและหน้าบ้านนายนวลศรี ใจมัน - ถนนลาดยางหนองแคน/จัน
ลม พร้อมติดตังโคม จํานวน 2 โคม จํานวน 20,000 บาท ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 28

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)ภายในบ้านหนองอิ
ไทย (ซอยคุ้มนําเย็น) พร้อมติดตังโคม จํานวน 2 โคม  จํานวน 20,000
  บาท ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียนแปลง ฉบับที 1 ข้อ 29

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)ภายในบ้านสุขสวัสดิ หมู่
ที 11
พร้อมติดตังมิเตอร์และสวิทย์ควบคุมอัตโนมัติ ระยะทาง 1,000
 เมตร  จํานวน 45,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ฉบับที 1 ข้อ 30

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ตําบลสุขสวัสดิ (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 116 ข้อ 206)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ทีพึง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ทีพึง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือ
เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 18 ข้อ 35)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คน
พิการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 18 ข้อ 36)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัญชาเศรษฐกิจพอ
เพียงเพือจัดกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการ
พัฒนารายได้เพือสนับสนุนการดําเนินการอาหารกลางวันในสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นทีใช้ในโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือจัดทํากระบวนการการเรียนรู้ทางการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และ
การพัฒนารายได้เพือสนับสนุนการดําเนินการอาหารกลางวันในสถาน
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิม
เติม ฉบับที 1 หน้า 15 ข้อ 31)
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564   หน้า 106 ข้อ 167)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึงตามโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน  สืบ
สานประเพณีสีเผ่าไทย
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน  สืบ
สานประเพณีสีเผ่าไทย(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 แก้ไขหรือเพิมเติมฉบับที ๑ )

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยาเสพ
ติด อาที ค่าชุดนักกีฬา ค่าเบียเลียง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 111 ข้อ 184)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ ทังหน่วยงานภายในและภานนอกเป็นผู้จัด อาทิ ค่าชุดนักกีฬา ค่า
เบียเลียง ค่าเครืองดืม ค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา และอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 111 ข้อ 186)
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิเกมส์ ครังที 21 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนาม ประดับ
เวที ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโล่ เหรียญรางวัล และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการแข่งขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิเกมส์ ครัง
ที 21  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 111 ข้อ 188)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน สัมพันธ์ อาทิ ค่า
จัดสถานที ค่ากรรมการ ค่าเบียเลียง ค่าเงินรางวัล โล่ และรายจ่ายอืนที
เกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 112 ข้อ 189)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนก่อนปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่านําดืม ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา และอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 112 ข้อ 191)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซือของขวัญและของ
รางวัลสําหรับเด็ก ค่าตกแต่งสุถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดงานและ
ค่าใช้จ่ายอืนอันเกียวเนืองกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112 ข้อ 190)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตาข่าย เพือใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต
.สุขสวัสดิ และเพือสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชน ประชาชนในพืนทีตําบลสุขสวัสดิ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรมธรรมะสําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่า
อาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้จ่ายอืนเกียว
เนืองกับการจัดอบรมธรรมะสําหรับประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109 ข้อ 178)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญฯ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดงานฯลฯ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109 ข้อ 176)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้จ่ายอืน
เกียวเนืองกับการจัดอบรมธรรมะสําหรับประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
สีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110 ข้อ 183)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา อาทิ ค่าจัดสถานที ค่าสนับสนุนกิจกรรม
การแสดง ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม อุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ และ
อืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 110 ข้อ 182)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที ค่า
วัสดุ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงาน
และค่าใช้จ่ายอืนเกียวเนืองกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109 ข้อ 177)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ของ
วางวัล ค่าอาหาร ค่ารับรองในการจัดงาน อุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการจัดงานะสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110 ข้อ 181)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 325,625 บาท
งบบุคลากร รวม 226,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 226,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 226,200  บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ของสํานักงาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร  จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้  226,200  บาท

งบดําเนินงาน รวม 99,425 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,425 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 9,425 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานจ้างสํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของพนักงานจ้าง โดยถือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับท2ี) 
 พ.ศ.2558 ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ
.ศ.2557 
 
โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 106 ข้อ 169)
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โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดเพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดเพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 107 ข้อ 173)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช อาหารสัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา จอบหมุน จอบ
พรวน อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปล่อยปลา ปลูกป่าเพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการปล่อยปลา ปลูกป่าเพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561 - 2564 หน้า 117 ข้อ 207)
โครงการแหล่งนําสะอาด ปลอดจากผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการแหล่งนําสะอาด ปลอดจากผักตบชวาและวัชพืช(แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 19 ข้อ 38)
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 117 ข้อ 209)
โครงกาาร " รักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการ"รักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 19 ข้อ 37)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 747,930 บาท
งบบุคลากร รวม 159,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 135,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 135,480  บาท
   - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา   จํานวน  1  อัตรา ตัง
ไว้  135,480  บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  จํานวน  24,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
    - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  จํานวน 1  อัตรา  อัตราเงินเดือน
ละ 2,000  บาท  จํานวน  12 เดือน ตังไว้  24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 576,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,450 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,450 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองช่าง  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 371,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 356,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 336,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าแรงงาน ค่าจ้างในการจัดทํา ซ่อมแซม ท่อ
เมนประปา ติดตังเครืองสูบนําองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ และอืนๆ
ทีเกียวข้องกับงานทดสอบคุณภาพนําทีใช้ในการผลิตนําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ 
 - ค่าธรรมเนียม ตังไว้ 20,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับ
งานบริการสาธารณะ เช่น งานทดสอบคุณภาพนํา งานออกแบบ ระบบ
ควบคุมคุณภาพนําอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตังไว้ 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างในกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้ 5,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างในกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุในการผลิตนํา
ประปา จํานวน 6 แห่ง เช่น สารส้ม คลอรีน กรวดกรอง กรวด
หยาบ มิเตอร์ประปา ท่อประปา ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ชุด
อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพนําดิบ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าในการผลิตนําประปา จํานวน 6 หมู่บ้าน
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งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจียตัดแบบมือถือ จํานวน 5,500 บาท
ขนาด 5 นิว (12.5 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
เครืองเชือมแบบกระเป๋าหิว จํานวน 6,500 บาท
ขนาด 250 แอมป์ เชือมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ โครงสร้างเป็นเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,205,238 บาท
งบกลาง รวม 10,205,238 บาท
งบกลาง รวม 10,205,238 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,110 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,122,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
จํานวน 897 ราย จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนให้แก่ผุ้พิการหรือ
ทุพพลภาพ จํานวน 260 ราย ๆ ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผุ้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
สุขสวัสดิ จํานวน 5 รายๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่น ดินถล่ม ภัยแล้ง นําท่วม ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย นํา
ป่า หรือเหตุทีเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับสาธารณภัยอืน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 79,128 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัส
ดิื ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืน
ที พ.ศ.2552

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 157,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของพนักงานส่วนตําบล (กบท
.) อัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุนตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 มาตรา 6
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