




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,162,375.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,604,501.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,343,816.70 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
117,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 32 โครงการ รวม 2,600,221.40 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 33,834,144.98 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 81,718.96 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 62,891.02 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 98,914.35 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 466,924.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 13,230.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,316,191.65 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,794,275.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,286,000.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 30,371,331.21 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 10,154,488.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,561,780.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,045,244.23 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,080,850.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,528,968.98 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,286,000.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 158,400.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 85,886.92 88,500.00 3,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

52,799.50 42,500.00 42,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 75,915.63 80,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

372,334.00 350,000.00 450,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,681.00 10,500.00 10,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 592,617.05 571,500.00 586,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,689,794.49 15,228,500.00 15,128,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,689,794.49 15,228,500.00 15,128,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,959,339.00 16,700,000.00 17,985,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,959,339.00 16,700,000.00 17,985,000.00

รวม 32,241,750.54 32,500,000.00 33,700,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,821,338.00 10,684,530.00 11,296,253.00

งบบุคลากร 10,220,307.00 11,766,780.00 12,110,820.00

งบดําเนินงาน 4,536,577.55 4,824,440.00 4,489,227.00

งบลงทุน 1,746,400.00 3,410,250.00 3,532,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,589,417.43 1,814,000.00 2,271,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,914,039.98 32,500,000.00 33,700,000.00

รวม 27,914,039.98 32,500,000.00 33,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,002,967

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 376,320

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,123,100

แผนงานสาธารณสุข 273,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,626,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 475,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,307,200

แผนงานการเกษตร 310,200

แผนงานการพาณิชย 859,320

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,296,253

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,700,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,859,140 1,622,400 8,481,540
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,942,420 1,622,400 5,564,820

งบดําเนินงาน 1,074,327 278,600 1,352,927
    ค่าตอบแทน 322,000 138,600 460,600

    ค่าใช้สอย 420,000 75,000 495,000

    ค่าวัสดุ 115,600 65,000 180,600

    ค่าสาธารณูปโภค 216,727 0 216,727

งบลงทุน 65,500 9,000 74,500
    ค่าครุภัณฑ์ 65,500 9,000 74,500

งบเงินอุดหนุน 94,000 0 94,000
    เงินอุดหนุน 94,000 0 94,000

                              รวม 8,092,967 1,910,000 10,002,967

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 256,320 0 256,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 256,320 0 256,320

งบดําเนินงาน 59,000 61,000 120,000
    ค่าตอบแทน 49,000 0 49,000

    ค่าใช้สอย 10,000 61,000 71,000

                              รวม 315,320 61,000 376,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,979,700 0 1,979,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,979,700 0 1,979,700

งบดําเนินงาน 245,000 1,424,400 1,669,400
    ค่าตอบแทน 170,000 0 170,000

    ค่าใช้สอย 35,000 706,800 741,800

    ค่าวัสดุ 40,000 717,600 757,600

งบลงทุน 14,000 0 14,000
    ค่าครุภัณฑ์ 14,000 0 14,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,460,000 1,460,000
    เงินอุดหนุน 0 1,460,000 1,460,000

                              รวม 2,238,700 2,884,400 5,123,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 0 33,000 33,000
    ค่าใช้สอย 0 23,000 23,000

    ค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 0 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 0 240,000

                              รวม 240,000 33,000 273,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

หน้า : 4/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 986,640 0 0 986,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 986,640 0 0 986,640

งบดําเนินงาน 276,000 0 20,000 296,000
    ค่าตอบแทน 124,000 0 0 124,000

    ค่าใช้สอย 66,000 0 20,000 86,000

    ค่าวัสดุ 85,000 0 0 85,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 0 0 1,000

งบลงทุน 17,000 0 0 17,000
    ค่าครุภัณฑ์ 17,000 0 0 17,000

งบเงินอุดหนุน 0 327,000 0 327,000
    เงินอุดหนุน 0 327,000 0 327,000

                              รวม 1,279,640 327,000 20,000 1,626,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

หน้า : 5/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                              รวม 50,000 50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 205,000 120,000 325,000
    ค่าใช้สอย 205,000 120,000 325,000

งบเงินอุดหนุน 150,000 0 150,000
    เงินอุดหนุน 150,000 0 150,000

                              รวม 355,000 120,000 475,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

หน้า : 6/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 3,307,200 3,307,200
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,307,200 3,307,200

                              รวม 3,307,200 3,307,200
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร 247,200 0 247,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 247,200 0 247,200

งบดําเนินงาน 38,000 25,000 63,000
    ค่าตอบแทน 18,000 0 18,000

    ค่าใช้สอย 15,000 25,000 40,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

                              รวม 285,200 25,000 310,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

หน้า : 7/9



แผนงานการพาณิชย

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 159,420 159,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 159,420

งบดําเนินงาน 579,900 579,900
    ค่าตอบแทน 13,000 13,000

    ค่าใช้สอย 285,000 285,000

    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

    ค่าสาธารณูปโภค 131,900 131,900

งบลงทุน 120,000 120,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 120,000 120,000

                              รวม 859,320 859,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,296,253 11,296,253
    งบกลาง 11,296,253 11,296,253

                              รวม 11,296,253 11,296,253

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอ ไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 21,837.50 22,253.75 21,650.00 23,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 54,896.98 59,762.38 61,398.92 62,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 2,536.00 2,896.00 2,608.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     อากรการฆาสัตว 290.00 160.00 230.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 79,560.48 85,072.13 85,886.92 88,500.00 3,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 423.00 207.00 345.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 99.00 81.00 69.00 400.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 756.60 737.20 931.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 540.00 300.00 630.00 600.00 0.00 % 600.00
     คาปรับการผิดสัญญา 114,046.00 31,250.00 17,908.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

30,701.00 26,151.00 31,151.00 32,000.00 7.50 % 34,400.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 135.50 1,765.30 2,000.00 -75.00 % 500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 146,565.60 58,861.70 52,799.50 42,500.00 42,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 94,202.29 83,694.68 75,915.63 80,000.00 0.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 94,202.29 83,694.68 75,915.63 80,000.00 80,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 82,575.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 450,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 257,262.00 372,334.00 350,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 82,575.00 257,262.00 372,334.00 350,000.00 450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 628,500.00 56,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 140.00 315.00 265.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,460.00 2,682.00 5,416.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 630,100.00 58,997.00 5,681.00 10,500.00 10,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 375,500.82 251,731.53 220,986.60 400,000.00 -25.00 % 300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,649,850.40 8,004,109.20 8,665,004.35 8,097,500.00 0.00 % 8,097,500.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,045,575.93 1,959,302.38 2,075,555.71 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 27,667.98 25,061.68 26,077.79 26,000.00 0.00 % 26,000.00
     ภาษีสุรา 1,113,125.57 1,123,168.01 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,394,381.08 2,706,702.75 4,290,502.01 4,228,000.00 0.00 % 4,228,000.00
     คาภาคหลวงแร 33,550.59 40,304.25 34,349.88 40,500.00 0.00 % 40,500.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 38,001.20 35,057.89 33,539.15 36,000.00 0.00 % 36,000.00

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:29:37 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

424,991.00 340,608.00 343,779.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,020.00 10.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,103,664.57 14,486,055.69 15,689,794.49 15,228,500.00 15,128,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

5,557,358.00 15,464,701.00 15,959,339.00 16,700,000.00 7.69 % 17,985,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,557,358.00 15,464,701.00 15,959,339.00 16,700,000.00 17,985,000.00
รวมทุกหมวด 20,694,025.94 30,494,644.20 32,241,750.54 32,500,000.00 33,700,000.00

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:29:37 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,500 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 3,000 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

อากรการฆาสัตว จํานวน 500 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 42,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

         ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 600 บาท

         ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 6,000 บาท

         ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 34,400 บาท

         ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผาน
มา  จํานวน  2,400 บาท  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับ
จริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท

         ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผาน
มา  จํานวน  1,500  บาท  เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับ
จริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 80,000 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 450,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 450,000 บาท

        ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา 100,000  บาท  เนื่อง
จากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,500 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,128,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 300,000 บาท

        ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา 100,000  บาท  เนื่อง
จากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,097,500 บาท

        ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา 900  บาท  เนื่องจาก
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 26,000 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,228,000 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,500 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 36,000 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 400,000 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562
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คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 500 บาท

        ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับรับจริงปที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,985,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 17,985,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,232,000.00 2,214,813.00 2,145,600.00 2,145,600.00 4.03 % 2,232,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720.00 2,899,533.00 2,830,320.00 2,830,320.00 2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,695,518.00 1,762,920.00 1,917,497.00 2,092,220.00 28.13 % 2,680,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 133,800.00 138,000.00 149,933.00 161,100.00 -1.12 % 159,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 121,800.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 33.33 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 813,920.00 823,920.00 791,903.00 737,760.00 16.3 % 858,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 94,860.00 86,580.00 79,322.00 69,780.00 9.29 % 76,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,859,898.00 2,937,420.00 3,064,655.00 3,186,860.00 3,942,420
รวมงบบุคลากร 5,776,618.00 5,836,953.00 5,894,975.00 6,017,180.00 6,859,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

30,900.00 31,050.00 56,500.00 431,220.00 -42.02 % 250,000

คาเชาบ้าน 0.00 7,000.00 38,500.00 60,500.00 19.01 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 30,900.00 38,050.00 95,000.00 491,720.00 322,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 143,214.00 114,238.00 92,205.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 159,500.00 -87.46 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 34,000.00 14,665.00 23,079.00 29,900.00 -16.39 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 137,806.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ/อบรม 13,472.00 159,048.75 166,788.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 113,558.00 -73.58 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 1,344.00 0.00 0 % 0

โครงการดําเนินงานศูนยข้อมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับอําเภอ

0.00 29,338.45 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันและความสามัคคี
ของคนในชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางฉมานฉันท

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการฝกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท

0.00 0.00 19,900.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค
การบริหารสวสนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการอบต.เคลื่อนที่ 0.00 8,150.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบต.สุขสวัสดิ์รวมกับจังหวัด
ศรีสะเกษ ออกหนวยบริการเคลื่อนที่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

36,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรม สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

โครงการอบรม สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 157,740.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.และพนักงานสวน
ตําบล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหารสมาชิก อบต.และพนักงานสวน
ตําบล

0.00 168,800.00 0.00 0.00 0 % 0

อบต.เคลื่อนที่ 14,578.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อบรมสัมมนา 110,487.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,029.22 92,247.99 24,429.31 98,000.00 -69.39 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 600,236.22 586,488.19 485,485.31 424,958.00 420,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 94,628.00 88,978.00 70,995.00 60,000.00 -50 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,317.00 4,380.00 4,950.00 4,747.00 -36.8 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -78.57 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,533.60 69,287.50 77,869.00 93,409.00 -50.11 % 46,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 83,480.00 46,100.00 18,480.00 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 286,958.60 208,745.50 172,294.00 215,156.00 115,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 247,065.61 206,884.81 184,851.86 295,800.00 -45.33 % 161,727

คาบริการโทรศัพท 3,452.52 4,069.43 2,694.09 5,000.00 -40 % 3,000

คาบริการไปรษณีย 7,739.00 2,381.00 1,002.00 2,000.00 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,087.99 77,113.10 84,092.60 102,000.00 -50.98 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 343,345.12 290,448.34 272,640.55 404,800.00 216,727
รวมงบดําเนินงาน 1,261,439.94 1,123,732.03 1,025,419.86 1,536,634.00 1,074,327

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้  ประจําสํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ประจําสํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 12,250.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกประจําสํานัก
งานอบต.สุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา  จํานวน 2 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อถังน้ําแข็งพลาสติก 0.00 0.00 0.00 6,200.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

โครงการจัดซื้อผ้าคลุมโตะสําเร็จรูป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 12,400.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโตะรับแขก 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องตกแตงพุมไม้ 0.00 0.00 0.00 10,200.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นจํานวน 2 เครื่อง 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เย็น 0.00 12,790.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณอานบัตร
อเนกประสงค (Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (lnk Jet) 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,750.00 92,990.00 54,400.00 48,650.00 65,500
รวมงบลงทุน 39,750.00 92,990.00 54,400.00 48,650.00 65,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 25 % 25,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 8,000.00 8,000.00 89,000.00 0.00 0 % 0

โครงการราชพิธี รัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,000

โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติด อําเภอไพรบึง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอุดหนุนศูนยตอสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ  โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระรารพิธีบรมราชาภิเษก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง 0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 38,000.00 8,000.00 89,000.00 98,000.00 94,000
รวมงบเงินอุดหนุน 38,000.00 8,000.00 89,000.00 98,000.00 94,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,115,807.94 7,061,675.03 7,063,794.86 7,700,464.00 8,092,967
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,094,840.00 1,138,176.00 1,206,752.00 1,312,920.00 7.31 % 1,408,920

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 147,150.00 153,840.00 159,240.00 165,600.00 3.55 % 171,480

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,270.00 5,580.00 180.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,296,260.00 1,339,596.00 1,408,172.00 1,520,520.00 1,622,400
รวมงบบุคลากร 1,296,260.00 1,339,596.00 1,408,172.00 1,520,520.00 1,622,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 122,080.00 -1.7 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,661.00 17,800.00 17,800.00 18,600.00 0 % 18,600

รวมค่าตอบแทน 17,661.00 17,800.00 17,800.00 140,680.00 138,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 92,195.00 30.75 5,000.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -16.67 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 79,720.00 21,676.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ/อบรม 0.00 0.00 92,312.00 90,000.00 -66.67 % 30,000

คาลงทะเบียน 0.00 14,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,500.00 0.00 675.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 180,415.00 35,806.75 97,987.00 124,000.00 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000.00 29,828.75 28,961.90 30,000.00 16.67 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร 75,429.00 68,050.00 89,100.00 70,000.00 -57.14 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 105,429.00 97,878.75 118,061.90 100,000.00 65,000

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 9/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 303,505.00 151,485.50 233,848.90 364,680.00 278,600
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี

0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด  LED  ขาวดํา 
(Multifunction) จํานวน 1  เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

จายเป็นเงินจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล

36,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,300.00 17,000.00 15,000.00 0.00 9,000
รวมงบลงทุน 36,300.00 17,000.00 15,000.00 0.00 9,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,636,065.00 1,508,081.50 1,657,020.90 1,885,200.00 1,910,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,751,872.94 8,569,756.53 8,720,815.76 9,585,664.00 10,002,967
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 211,460.00 216,420.00 227,340.00 238,560.00 7.44 % 256,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 211,460.00 216,420.00 227,340.00 238,560.00 256,320
รวมงบบุคลากร 211,460.00 216,420.00 227,340.00 238,560.00 256,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 60,040.00 -18.39 % 49,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 60,040.00 49,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 6,940.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ/อบรม 0.00 0.00 8,904.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลและอปพร.

13,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนสองข้างทาง 
"1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย"

0.00 9,850.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,200.00 16,790.00 8,904.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 13,200.00 16,790.00 8,904.00 60,040.00 59,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 224,660.00 233,210.00 236,244.00 298,600.00 315,320
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม

0.00 0.00 0.00 9,750.00 2.56 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

0.00 0.00 0.00 4,600.00 117.39 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝกอบรมป้องกันสาธารณภัยใน
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝกอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝกอบรมและทบทวนการป้องกันภัย
ให้กับ อปพร.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยอุบัติเหตุ
จราจร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 12,000.00 30,000.00 0.00 14,350.00 61,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 38,600.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุอื่น 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 45,400.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 12,000.00 75,400.00 40,000.00 14,350.00 61,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้งชนาด 15 ปอนด

54,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 54,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 66,000.00 100,400.00 40,000.00 14,350.00 61,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 290,660.00 333,610.00 276,244.00 312,950.00 376,320

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 314,128.00 809,700.00 737,400.00 735,760.00 60.52 % 1,181,040

เงินประจําตําแหนง 33,532.00 42,000.00 14,000.00 0.00 100 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 98,000.00 -14.29 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 242,260.00 645,420.00 622,320.00 645,840.00 4.01 % 671,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 30,660.00 13,380.00 -93.27 % 900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 589,920.00 1,497,120.00 1,404,380.00 1,492,980.00 1,979,700
รวมงบบุคลากร 589,920.00 1,497,120.00 1,404,380.00 1,492,980.00 1,979,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 115,720.00 20.98 % 140,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 14,630.00 20,677.00 22,000.00 36.36 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 14,630.00 20,677.00 137,720.00 170,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,500.00 147.75 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/คาจ้างเหมา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้ขายในการเดินทางไปราชการ/อบรม 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 124,600.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ อบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
68,614.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ/อบรม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 2,285.00 6,650.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 84,114.00 2,432.75 131,250.00 85,000.00 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 13,210.00 13,048.00 68,253.00 -70.7 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุกีฬา 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 25,530.00 0.00 17,400.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 39,930.00 13,210.00 30,448.00 78,253.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 124,044.00 30,272.75 182,375.00 300,973.00 245,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาใช้จายในการจัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 126,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ประจํากองการ
ศึกษา อบต.สุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาใช้จายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 26,000.00 137,000.00 17,000.00 14,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการตอเติมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัดิ์

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมพื้นคอนกรีต
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 26,000.00 137,000.00 187,000.00 14,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 713,964.00 1,553,392.75 1,723,755.00 1,980,953.00 2,238,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 17/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 356,800.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬา
สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬา
สําหรับนักเรียนกอนปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ์

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สุขสวัสดิ์

0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 70,242.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการพัฒนาบุคลากรครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 18/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

590,400.00 741,140.00 862,500.00 498,150.00 36.87 % 681,800

รวมค่าใช้สอย 609,400.00 821,382.00 867,500.00 859,950.00 706,800
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,997.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 350,750.48 353,421.60 713,653.20 680,400.00 5.47 % 717,600

วัสดุการศึกษา 12,908.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 373,655.48 353,421.60 713,653.20 680,400.00 717,600
รวมงบดําเนินงาน 983,055.48 1,174,803.60 1,581,153.20 1,540,350.00 1,424,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,424,000.00 1,484,531.00 1,406,120.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 1,416,000.00 -100 % 0

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และคุณภาพผู้เรียน 5 กลุม สาระหลักของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.สุขสวัสดิ์ 6 แหง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนัก
เรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,160,000

รวมเงินอุดหนุน 1,424,000.00 1,484,531.00 1,406,120.00 1,416,000.00 1,460,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,424,000.00 1,484,531.00 1,406,120.00 1,416,000.00 1,460,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,407,055.48 2,659,334.60 2,987,273.20 2,956,350.00 2,884,400
รวมแผนงานการศึกษา 3,121,019.48 4,212,727.35 4,711,028.20 4,937,303.00 5,123,100

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ควบคุมและป้องกันโรคติดตอ 45,090.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย

0.00 0.00 19,520.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 39,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 45,090.00 0.00 59,420.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 85,200.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 85,200.00 30,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 130,290.00 30,000.00 59,420.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 220,290.00 30,000.00 59,420.00 0.00 240,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 33.33 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ 
2009/โรคไข้หวัดนก/โรคฉี่หนู/โรคไข้เลือด
ออก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอและ
โรคไข้หว้ดใหญ 2009/โรคไข้หว้ดนก/โรคฉี่
หนุ/โรคไข้เลือดออก

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 41,048.00 -75.64 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 77,048.00 23,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 77,048.00 33,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 0.00 77,048.00 33,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 220,290.00 30,000.00 59,420.00 317,048.00 273,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 510,200.00 525,960.00 553,020.00 599,520.00 4.58 % 627,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 254,995.00 261,882.00 271,080.00 282,240.00 4.04 % 293,640

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 45,525.00 39,780.00 33,300.00 27,060.00 -11.31 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 852,720.00 869,622.00 899,400.00 950,820.00 986,640
รวมงบบุคลากร 852,720.00 869,622.00 899,400.00 950,820.00 986,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 72,310.00 5.1 % 76,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 45,500.00 42,000.00 14.29 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 45,500.00 114,310.00 124,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23,200.00 106,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 200 % 15,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ/อบรม 17,476.00 22,820.00 45,036.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 19,352.00 3.35 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 296,000.00 99,000.00 821,000.00 -96.35 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 40,676.00 424,920.00 144,036.00 845,352.00 66,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,520.00 3,116.00 11,575.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 57,577.00 49,850.00 19,750.00 22,000.00 36.36 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุกอสร้าง 72,850.00 198,280.00 0.00 145,000.00 -86.21 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 68,000.00 0.00 40,100.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 210,947.00 251,246.00 71,425.00 217,000.00 85,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 500.00 100 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000
รวมงบดําเนินงาน 251,623.00 676,166.00 260,961.00 1,177,162.00 276,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมูบ้านพะแวะใต้ หมูที่  
8  ซอยชอบธรรม ตอจากโครงการเดิม

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนนสาย
บ้านโพนปลัด/ บ้านเขวา ตอโครงการเดิม

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสะแก - แยกถนนลาดยางสายหนอง
แคน/จันลม บ้านสลักได หมูที่  6

0.00 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู
บ้านสลักได (หน้าศาลาประชาคมด้านทิศใต้
บ้านสลักได)

0.00 0.00 126,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู
บ้านสลักได จากบ้านนายคําผง - บ้านนาง
น้อย บุญธรรม 

0.00 0.00 126,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน (คสล.) สายบ้านจัง
เอิญ - แยกถนนสายบ้านโพนปลัด/บ้านเขวา 
(ตอโครงการเดิม)

0.00 0.00 0.00 197,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน (คสล.) สายภายในหมู
บ้านหนองอิไทย ซอยแยกคุ้มทุงลุยลาย

0.00 0.00 0.00 86,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน (คสล.) สายภายในหมู
บ้านหนองอิไทย หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 143,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนน (คสล.) สายแยกบ้าน
ห้วย - สะพานข้ามลําห้วยแฮด หมูที่ 5 

0.00 0.00 163,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน (คสล.)สายบ้านเขวา 
หมูที่ 2 - บ้านโพนปลัด 0.00 0.00 135,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน (คสล.)สายบ้านจัง
เอิญ - แยกถนนสายบ้านโพนปลัด/บ้านเขวา 
(ตอโครงการเดิม)

0.00 0.00 184,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
พะแวะใต้ ซอยทิศตะวันออก จากบ้านนาย
เปลี่ยน - บ้านนางนัด หมูที่ 8

0.00 0.00 53,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านอาลัย - 
บ้านหนองยาโมง หมูที่ 7 0.00 0.00 89,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายภายในหมู
บ้านหนองอิไทย หมูที่ 4 0.00 0.00 153,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน(คสล.)บ้านสุขสวัสดิ์
เลียบคลองอีสานเขียว - ถนนสายพยุห/ขุน
หาญเขตตําบลปราสาทเยอ

0.00 0.00 0.00 111,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนน(คสล.)สายบ้านแขม - 
ถนนสายบ้านโพนปลัด/หนองอีไทย

0.00 0.00 0.00 111,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน(คสล.)สายบ้านสุข
สวัสดิ์-บ้านหนองยาว หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน(คสล.)สายบ้านหนอง
ยาว - แยกถนนหนองยาว/อาลัย(ปู่ตา หมูที่ 
9 ตอโครงการเดิม)

0.00 0.00 0.00 161,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน(คสล.)สายภายในหมู
บ้านจากแยกถนนบ้านอาลัย/บ้านหนองอิ
ไทย - ซอยบ้านนายวีรพล เกษี หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 76,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล.สายบ้าน
อาลัย-บ้านหนองยาโมง หมูที่ 7 

0.00 0.00 0.00 111,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) สายหน้าที่ทําการอบต.สุขสวัสดิ์ - 
บ้านอาลัย  หมูที่ 7 ตอจากโครงการเดิม

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) จากถนนลาดยางบ้านหนองแคน/จัน
ลม - ข้างร้านเจ้านวล บ้านห้วย  หมูที่ 5

0.00 114,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้าน พะแวะเหนือ -   บ้านสลัก
ได  หมูที่ 12

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านเขวา - บ้านละโอง หมูที่ 2

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านระหาร  - บ้านสลักได  หมูที่ 
10

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในคุ้มหนองอิโมง - บ้าน
อาลัย หมูที่ 7 ตอจากโครงการเดิม

0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในบ้านอาลัย ซอยบ้านนาย
ใส หมูที่ 7

0.00 31,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมูบ้านพะแวะใต้ หมูที่  
8  ซอยทิศตะวันออก จากบ้านนางจอมศรี - 
บ้านนางกองศรี

0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมูบ้านพะแวะใต้ หมูที่  
8  ซอยทิศตะวันออก พร้อมลงทอ คสล. จาก
บ้านนายเปลี่ยน - บ้านนางนัด หมูที่ 8

0.00 61,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมูบ้านพะแวะใต้ หมูที่  
8  ซอยทิศเหนือ จากบ้านนายพรมมา - แยก
ถนนสายกลางหมูบ้าน 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมูบ้านสุขสวัสดิ์  (ซอย
บ้านนายจําเนียร)  หมูที่ 11

0.00 78,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมูบ้านหนองอิไทย    หมู
ที่ 4

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายเลียบคลองอืสานเขียว - ถนน
สายพยุห / ขุนหาญ บ้านสุขสวัสดิ์ หมูที่ 11

0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านห้วย - แยกถนนลาด
ยางสายบ้านหนองแคน/จันลม 

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายหลังโรงเรียนบ้านหนองอิ
ไทย  -  บ้านอาลัย  หมูที่ 4

0.00 109,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านเขวา ซอยหลังโรงเรียนบ้านเข
วา

0.00 0.00 0.00 52,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโพนปลัด หมูที่ 1 - บ้านเขวา หมูที่ 
2

0.00 78,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสลักได - แยกถนนลาดยางสาย
หนองแคน/จันลม บ้านสลักได หมูที่ 6

0.00 56,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในบ้านสลักไดจากประตู รร.บ้าน
สลักได - บ้านนายทิม บ้านสลักได หมูที่ 6

0.00 69,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล) ภาย
ในคุ้มบ้านหนองยาโมง บ้านอาลัย หมูที่ 7

0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล) ภาย
ในหมูบ้านหนองยาว จากบ้านนายพร บัว
จันทร - บ้านนายพรศักดิ์ บัวจันทร หมูที่ 9

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล) ภาย
ในหมูบ้านหนองยาว ซอยกลางบ้าน   หมูที่ 
9

0.00 140,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในคุ้มหนองยาโมง 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมูบ้านพะแวะใต้ สายกลางหมูบ้าน 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมูบ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมูบ้าน 
หมูที่ 12

0.00 0.00 124,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมูบ้านหนองยาว ซอยกลางบ้าน หมูที่ 9 0.00 0.00 51,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมูบ้านหนองยาวคุ้มเหนือ แยกบ้านนาย
ศุภชัย - บ้านนายสํานวน หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 89,800.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา(คสล.) ภาย
ในหมูบ้านสลักได จากบ้านนายอวม - บ้าน
นายกฤติเดช บุญศรัทธา

0.00 0.00 0.00 223,800.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา(คสล.)ภายใน
หมูบ้านพะแวะใต้ จากบ้านนายเลื่อน-บ้าน
นายมงคล หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 130,200.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา(คสล.)ภายใน
หมูบ้านพะแวะใต้ สายกลางบ้าน

0.00 0.00 0.00 94,800.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา(คสล.)ภายใน
หมูบ้านพะแวะเหนือ ซอยกลางหมูบ้าน หมูที่ 
12

0.00 0.00 0.00 78,200.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโพนปลัด หมูที่ 1 จากบ้าน
นางสงบ - บ้านนายพิน สมราง

0.00 0.00 0.00 223,800.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมูบ้านระหาร จากบ้าน
นางสา - บ้านนายเล็ก ตอจากโครงการเดิม

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนดินหน้าคอนเวิรส 2 
ข้างทางบ้านเขวา หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 59,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟ้าภาย
ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์

0.00 140,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน(คสล.)ภายในหมูบ้าน
ระหาร จากบ้านนางสา - บ้านนางออน

0.00 0.00 0.00 105,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านระหาร บ้านนางสา - บ้าน
นายเล็ก 

0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้าน
ห้วย หมูที่ 5 - บ้านสลักได หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 92,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สาย
บ้านพะแวะเหนือ - ถนนสายบ้านหนองอิ
ไทย หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 149,000.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สาย
บ้านห้วย สถานที่แขงเรือยาว ลําห้วยแฮด

0.00 0.00 0.00 136,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านระหาร - ถนนสายปราสาทเยอ/บ้านระ
หาร หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและระบบไฟ
แสงสวางสนามกีฬาองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ 

0.00 0.00 0.00 114,500.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หน้าศาลา
ประชาคม ฝ่งทิศตะวันออกบ้านห้วย หมูที่ 5

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําถนนสายบ้านจัง
เอิญ - บ้านโนนยาง

0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0

โครงกาารวางทอระบายน้ําพร้อมลงทอ คสล. 
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง Dia 1.00 x 1.00 
เมตร พร้อมถมดินหลังทอ จากบ้านนายเสีย
น ใจเรือง - ถนนสายบ้านโพนปลัด/จังเอิญ 
บ้านโพนปลัด หมูที่ 1

0.00 122,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 2,306,100.00 1,528,000.00 3,005,100.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 2,306,100.00 1,528,000.00 3,005,100.00 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,104,343.00 3,851,888.00 2,688,361.00 5,133,082.00 1,279,640
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมูบ้านหนองอิไทย แยก
บ้านนายเกียรติศักดิ์ - ซอยคุ้มน้ําเย็น หมูที่ 4

89,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมูบ้านหนองอิไทย สาย
บ้านนายประยูร - บ้านนายอ้วน  หมูที่ 4

89,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนนสาย
บ้านโพนปลัด/ บ้านเขวา ตอโครงการเดิม

197,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านห้วย - แยกถนนลาด
ยางสายบ้านหนองแคน/จันลม ตอโครงการ
เดิม

98,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายหน้าโรงเรียนบ้านสลักได - 
แยกถนนลาดยางสายหนองแคน/จันลม

97,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ กอสร้างรองระบายน้ํา(คสล)ภายใน
หมูบ้านอาลัย จากสี่แยกทางทิศตะวันตกของ
หมูบ้าน หมูที่ 7

93,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ กอสร้างรองระบายน้ําแบบปด
พร้อมบอพักฝาปดเหล็กตะแกรง ภายในหมู
บ้านหนองยาว ซอยหน้าศาลาประชาคม 
-แยกคุ้มบ้านน้อย หมูที่  9 

60,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ กอสร้างศาลาประชาคม บ้านพะ
แวะเหนือ หมูที่ 12 97,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการ ขุดลอกคลองสงน้ําสร้างถนนดิน
จากบ้านนายเพียร พร้อมวางทอระบายน้ํา 
Dia 0.80 x 1.00 เมตร บ้านโพนปลัด หมูที่  
1

68,815.14 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมูบ้านหนองยาว แยกบ้าน
นายพรศักดิ์ - บ้านนายพร บัวจันทร

96,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายใน หมูบ้านพะแวะใต้ หมูที่  
8  ซอยชอบธรรม

98,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในบ้านหนองอิโมง หมูที่ 7 
ตอจากจุดเดิม

97,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมูบ้านเขวา หมูที่ 2 
ซอยหลังโรงเรียนบ้านเขวา

98,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านแขม - ถนนสายบ้าน
โพนปลัด/บ้านหนองยาว  หมูที่ 11

97,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 37/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านระหาร หมูที่ 10 - บ้าน
สลักได หมูที่ 6

154,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านสะแก - บ้านสลักได  
หมูที่  6 

59,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายแยกหนองใหญ - แยกถนน
สายหนองยาว/บ้านอาลัย(ปู่ตา) ตอโครงการ
เดิม

97,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายหลังโรงเรียนบ้านหนองอิ
ไทย - บ้านอาลัย 

59,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินสายบ้านสุขสวัสดิ์ - 
หนองควายจอย หมูที่ 11

79,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้านจังเอิญ หมูที่ 3 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 38/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําผาซีกภายใน
หมูบ้านห้วย ซอยทางทิศตะวันออกหมูบ้าน 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกหนองตาเทียว บ้านเขวา หมู
ที่ 2

92,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําระบายน้ําแบบปด
พร้อมบอพักฝาปด เหล็กตะแกรงภายในหมู
บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมูบ้าน หมูที่  
12 

61,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการ ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมูบ้านสลักได (สายหน้า
ศาลาประชาคมด้านทิศใต้บ้านสลักได) 

98,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมูบ้านห้วย(สายกลางหมู
บ้าน) 

98,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้าน
พะแวะใต้ - หนองสาธารณะ หนองไผ หมูที่  
8  

39,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 39/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้าน
ระหาร - ถนนสายบ้านปราสาทเยอ/ระหาร  
หมูที่ 10

49,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านพะแวะใต้ - ป่าโคกปราสาทเยอ หมูที่  
8  

89,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านพะแวะเหนือ- ถนนสายบ้านสลักได / 
บ้านหนองอิไทย  

98,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,576,515.14 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 2,626,515.14 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 96,961.70 94,297.43 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตรจากฟารมปลานางหนูปด - ที่นานาย
ปญญา โพนปลัด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 62,000

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 40/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้าบ้านระหาร
จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส พร้อมติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า 3 เฟส จํานวน 1 ลูก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแยก
บ้านหนองอิไทย/บ้านหนองยาว - หลังที่ทํา
การ อบต.สุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านหนอง
ยาว ซอยบ้านนางดวน - บ้านนายวสันต หมู
ที่ 9 

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 96,961.70 94,297.43 54,000.00 327,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 96,961.70 94,297.43 54,000.00 327,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,626,515.14 96,961.70 94,297.43 54,000.00 327,000

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 41/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย "Big cleaning 
day เก็บขยะ ทําความสะอาดให้บ้านเรานา
อยู"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประชาสัมพันธให้ความรู้ ปลูก
จิตสํานึกให้ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,730,858.14 3,948,849.70 2,782,658.43 5,187,082.00 1,626,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 42/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุน
กลุมอาชีพ

0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวไทยหางไกลความ
รุนแรง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝกอบรมหวงใยและใสใจผู้สูงอายุ
ตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผุ้ไร้
ที่พึ่ง

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 43/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ

0.00 0.00 6,799.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ 0.00 0.00 19,700.00 0.00 0 % 0

โครงการหวงใยและใสใจผู้สูงอายุตําบลสุข
สวัสดิ์

0.00 19,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ 13,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,050.00 49,100.00 26,499.00 40,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 13,050.00 49,100.00 26,499.00 40,000.00 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 13,050.00 49,100.00 26,499.00 40,000.00 50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,050.00 49,100.00 26,499.00 40,000.00 50,000

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 44/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานดอกลําดวน (รําตรด) 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 10,000.00 0.00 15,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 10,000.00 0.00 15,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

40,000.00 10,000.00 0.00 15,000.00 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบล
สุขสวัสดิ์เกมส  ครั้งที่ 20

0.00 119,324.00 0.00 0.00 0 % 0

- คาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการ
จัดการแขงขันกีฬา

0.00 238,450.00 45,700.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 45/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิ์
เกมส ครั้งที่ 19

89,280.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิ์
เกมส ครั้งที่ 21

0.00 0.00 247,968.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬา
สําหรับนักเรียนกอนปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ์

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการฝกอบรมทักษะ
กีฬาต้านยาเสพติด

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2559

28,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาตาง ๆ

94,838.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการ
จัดการแขงขันกีฬา

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิ์ ครั้งที่ 
22

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิ์ ครั้งที่ 
23

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาสําหรับนักเรียนกอน
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 46/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝกอบรมทักษะกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝกอบรมผู้นํากิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสุขสวัดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมนักกีฬารวมการแขงขันกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 263,098.00 357,774.00 303,668.00 270,000.00 205,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 6,110.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 6,110.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 263,098.00 363,884.00 303,668.00 270,000.00 205,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 
47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส" และการ
แขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 37  (พ
.ศ.2564) นครลําดวนเกมส ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 263,098.00 363,884.00 303,668.00 270,000.00 355,000

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:30 หน้า : 47/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการจัดโครงการบรรพชา
สามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

0.00 54,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการจัดฝกอบรมธรรมะ
สําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

-คาใช้จายตามโครงการจัดฝกอบรมธรรมะ
สําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการบรรพชา
สามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

58,540.00 0.00 59,200.00 60,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจําป 2558

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต  ประจําป 2561

0.00 0.00 28,400.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการจัดฝกอบรมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงวัย เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจําป 2559

27,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดฝกอบรมศาสนพิธีและ
ไวยาวัจกร

28,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการฝกอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชนตําบลสุขสวัสดิ์

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ 0.00 24,980.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิม
พระเกียรติฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการฝกอบรมธรรมะสําหรับประชาชน
ตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมประเพณีอันดีงามของท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 164,440.00 99,580.00 87,600.00 100,000.00 120,000
รวมงบดําเนินงาน 164,440.00 99,580.00 87,600.00 100,000.00 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 164,440.00 99,580.00 87,600.00 100,000.00 120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 467,538.00 473,464.00 391,268.00 385,000.00 475,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงห้องน้ําและห้องอาบน้ํา
พร้อมประปาประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สุขสวัสดิ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงห้องน้ําห้องประชุม อบต
.สุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ําองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างตาขายลูกกรงแบบเหล็ก 
กั้นบอลด้านหลังประตูทั้ง 2 ด้าน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการกอสร้างทางเดินลาด,ห้องน้ํา,ป้าย
ประชาสัมพันธ,ที่จอดรถและ บริการข้อมูล
สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างป้ายประชาสัมพันธ (โครง
เหล็ก) อบต.สุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 39,000

โครงการกอสร้างรั้วเหล็กกั้นรอบสนาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการทําเสาธงสีหมูบ้านพร้อมกระถางคบ
เพลิงและสกอรบอรด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหน้าที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการวางระบบน้ําเพื่อรดหญ้าสนามหญ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้องรองระบายน้ํา คสล.จาก
บ้านนายพรมมา-สี่แยกทางไปสลักได

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,200

โครงการกอสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสุข
สวัสดิ์ เลียบคลองอิสานเขียว - ถนนสาย
พยุห/ขุนหาญ เขตตําบลปราสาทเยอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านจังเอิญ 
- ถนนโพนปลัด/เขวา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
เสี่ยน - บ้านนางสําเนียง นัยเนตร หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากสี่แยกคุ้ม
บ้านหนองอีตู้ - บ้านหนองไผ หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 113,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน
หนองยาว หมูที่ 9 ซอยบ้านน้อย จากบ้านนา
งดวน – บ้านนายวสันต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 88,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
พะแวะเหนือ ซอยสระหนองคู

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 99,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
หนองยาวรอบบ้านน้อยจากบ้านนายคําผิว - 
บ้านนายคําสิงห หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 112,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
หนองอิไทยซอยแยกคุ้มทุงลุยลาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 79,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านแขม - 
ถนนโพนปลัด/หนองอิไทย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านระหาร 
หมูที่ 10 - บ้านสลักได หมูที่ 6 (ตอโครงการ
เดิม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 31,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านสลักได 
- บ้านสะแก หมูที่ 6 (ตอโครงการเดิม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายภายในหมู
บ้านหนองอิไทย หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 124,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านพะแวะใต้ - บ้านคูสี่แจ หมูที่ 
8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนดินสายตะวันออกหมู
บ้านห้วย - ป่าช้าบ้านหนองอิไทย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 152,000

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในคุ้มหนองยาโมง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 101,700

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมูบ้านเขวา ถนนกลางหมูบ้าน หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 101,400

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมูบ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมูบ้าน 
หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 101,700

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมูบ้านห้วย หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 49,100

โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตสําเร็จ (รั้ว
คาวบอย) หน้าหมูบ้านระหาร ถนนหนอง
แคน/จันลม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 169,000

โครงการวางทอ คสล.พร้อมพื้นคอนกรีตภาย
ในหมูบ้านโพนปลัดบริเวณสี่แยกบ้านนาง
พุฒ และสามแยกบริเวณบ้านนางสมคิด หมู
ที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,100

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังสาย
รองจังเอิญด้านทิศตะวันตกจากแยกถนนสาย
โพนปลัด/เขวา - เขตตําบลปราสาทเยอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 133,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
ประปาบ้านเขวา - เขตตําบลปราสาทเยอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 98,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 3,307,200
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 3,307,200

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 3,307,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 3,307,200

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,500.00 217,440.00 227,280.00 237,600.00 4.04 % 247,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 216,500.00 217,440.00 227,280.00 237,600.00 247,200
รวมงบบุคลากร 216,500.00 217,440.00 227,280.00 237,600.00 247,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 19,700.00 -8.63 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 19,700.00 18,000
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

71,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ/อบรม 0.00 8,340.00 15,598.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงกรสงเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อ
เพิ่มความอุดุมสมบุรณของดิน

0.00 39,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (หมุบ้านเศรษฐกิจพอเพียง)

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง)

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝกอบรมเกษตรกรตามหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝกอบรมสงเสริมเกษตรกรปลูกพืช
ปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน

0.00 0.00 39,424.00 30,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 22,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแกเกษตรกรตําบล
สุขสวัสดิ์

29,040.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

สงเสริมเกษตรกรปลูกพืชสดเพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณของดิน

49,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 149,390.00 100,140.00 85,022.00 45,000.00 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 3,770.00 0.00 4,837.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 3,770.00 0.00 4,837.00 5,000.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 153,160.00 100,140.00 89,859.00 69,700.00 38,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 369,660.00 317,580.00 317,139.00 307,300.00 285,200
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสาสร้างป่ารักษน้ํา

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษน้ํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการปลอยปลา ปลูกป่า เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิม
พระเกียรติพระบรมราชินีนาถ

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปลอยปลา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

0.00 0.00 14,950.00 0.00 0 % 0

โครงการแหลงน้ําสะอาด ปลอดจากผัก
ตบชวาและวัชพืช

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการแหลงน้ําสะอาด ปลอดจากฝก
ตบชวาและวัชพืช

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการแหลงน้ําสะอาดปลอดจากผัก
ตบชวาและวัชพืช

0.00 19,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงกาาร " รักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน" 
เฉลิมพระเกียรติ

0.00 0.00 19,700.00 0.00 0 % 0

ปลอยปลา ปลูกป่า เพื่ออนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000.00 39,800.00 34,650.00 40,000.00 25,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000.00 39,800.00 34,650.00 40,000.00 25,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 20,000.00 39,800.00 34,650.00 40,000.00 25,000
รวมแผนงานการเกษตร 389,660.00 357,380.00 351,789.00 347,300.00 310,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 129,660.00 130,200.00 134,760.00 140,160.00 3.6 % 145,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 19,860.00 -28.4 % 14,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 153,660.00 154,200.00 158,760.00 160,020.00 159,420
รวมงบบุคลากร 153,660.00 154,200.00 158,760.00 160,020.00 159,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 11,680.00 11.3 % 13,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 11,680.00 13,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,500.00 114,000.00 259,000.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 260,000.00 3.85 % 270,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 5,000.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,500.00 114,000.00 264,000.00 260,000.00 285,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 69,475.00 310,145.00 215,486.00 455,539.00 -67.07 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 69,475.00 310,145.00 215,486.00 455,539.00 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 85,197.06 101,743.33 122,733.59 240,000.00 -45.04 % 131,900

รวมค่าสาธารณูปโภค 85,197.06 101,743.33 122,733.59 240,000.00 131,900
รวมงบดําเนินงาน 156,172.06 525,888.33 602,219.59 967,219.00 579,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงเครื่องยนต
มอเตอรไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอนาที 
จํานวน 1 เครื่อง

15,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจียตัดแบบมือถือ 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องเชื่อมแบบกระเป๋าหิ้ว 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,500.00 0.00 12,000.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายทอเมนประปา ขนาด 2 นิ้ว 
ภายในบ้านอาลัย คุ้มบ้านหนองอิตู้ หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 59,900.00 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บ้านเขวา หมู
ที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บ้านพะแวะ
เหนือ หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บ้านสลักได 
หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บ้านหนองอิ
ไทย หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการ ขยายทอเมนจายน้ําระบบประปา
ภายในหมูบ้านเขวาหมูที่ 2 

64,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา
ระบบประปาหมูบ้าน บ้านโพนปลัด หมูที่ 1

159,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 223,000.00 0.00 0.00 59,900.00 120,000
รวมงบลงทุน 238,500.00 0.00 12,000.00 59,900.00 120,000

รวมงานกิจการประปา 548,332.06 680,088.33 772,979.59 1,187,139.00 859,320
รวมแผนงานการพาณิชย์ 548,332.06 680,088.33 772,979.59 1,187,139.00 859,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 97,249.00 107,701.00 116,341.00 115,872.00 7.97 % 125,103

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 5,300.00 -1.89 % 5,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 6,753,400.00 6,880,400.00 7,233,244.00 9.56 % 7,924,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 2,222,600.00 2,285,600.00 2,404,240.00 19.79 % 2,880,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000.00 29,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

สํารองจาย 121,202.00 173,011.00 278,905.00 180,730.00 -44.67 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน 79,326.00 79,128.00 79,092.00 0.00 0 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
อบต.สุขสวัสดิ์

0.00 0.00 0.00 79,128.00 1.1 % 80,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

150,000.00 160,000.00 157,000.00 158,000.00 -0.54 % 157,150

รวมงบกลาง 465,777.00 9,524,840.00 9,821,338.00 10,200,514.00 11,296,253
รวมงบกลาง 465,777.00 9,524,840.00 9,821,338.00 10,200,514.00 11,296,253
รวมงบกลาง 465,777.00 9,524,840.00 9,821,338.00 10,200,514.00 11,296,253

รวมแผนงานงบกลาง 465,777.00 9,524,840.00 9,821,338.00 10,200,514.00 11,296,253
รวมทุกแผนงาน 17,999,057.62 28,179,815.91 27,914,039.98 32,500,000.00 33,700,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

อําเภอ ไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,092,967 บาท

งบบุคลากร รวม 6,859,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินเดือน นายกอบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 244,800
  บาท
2. เพื่อจายเงินเดือนรองนายกอบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 2
 อัตรา เดือนละ 11,220 บาท ตออัตรา รวม 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 269,280 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบ
ต. รองนายกอบต. ประธานสภา อบต.เลขานุการนายก อบต.และ
เลขานุการสภาอบต.พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกอบต.สุข
สวัสดิ์ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 21,000  บาท
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกอบต.สุข
สวัสดิ์  จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 880 บาท ตออัตรา รวม 12
 เดือน ตั้งไว้ 21,120  บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกอบ
ต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. เลขานุการนายกอบต.และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกอบต.สุขสวัสดิ์  จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 21,000  บาท
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรองนายกอบต.สุข
สวัสดิ์  จํานวน  2 อัตรา เดือนละ 800  บาท ตออัตรา รวม 12
 เดือน ตั้งไว้ 21,120 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกอบ
ต. รองนายกอบต. ประธานสภา อบต. เลขานุการนายกอบต.และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกอบต.สุข
สวัสดิ์ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน  ตั้ง
ไว้ 86,400  บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกอบ
ต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต.เลขานุการนายกอบต.และ
เลขานุการสภาอบต.        พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

1.เพื่อเปนคาตอบแทนประธานสภาอบต.สุขสวัสดิ์  จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 11,220  บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 134,640
  บาท
2.เพื่อเปนคาตอบแทนรองประธานสภาอบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 9,180 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 110,160 บาท
3.เพื่อเปนคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.สุขสวัสดิ์  จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 7,200  บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 86,400 บาท
4.เพื่อเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาอบต.สุขสวัสดิ์  จํานวน 22
  อัตรา เดือนละ 7,200  บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 1,900,800
  บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกอบ
ต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. เลขานุการนายกอและ
เลขานุการสภาอบต.            พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,942,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,680,860 บาท

เพื่อเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน  8
 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งไว้  478,560 บาท
2.ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จําวน 1 อัตรา  
ตั้งไว้ 401,940  บาท
3.ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 356,160
 บาท
4.ตําแหนง นิติกรชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 389,400
  บาท
5.ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งไว้ 349,320  บาท
6. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1
 อัตรา
ตั้งไว้ 289,080  บาท
7.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 266,760 บาท
8.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
 ตั้งไว้ 149,640 บาท

-หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 159,300 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน           จํานวน  138,000  บาท
   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
   1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งไว้ 84,000บาท
    2.ตําแหนง นิติกรชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 54,000
  บาท
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อ ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการ บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานสวนตําบล        จํานวน 21,300
  บาท
     เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพของพนักงานสวนตําบล  ของ
สํานักงานปลัด ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน 1
 อัตรา ตั้งไว้ 21,300 บาท
      -หนังสืสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งไว้ 84,000  บาท
2.ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งไว้ 42,000  บาท
3. ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา
 ตั้งไว้ 42,000  บาท
-หนังสือ สํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันาคม  2558  เรื่อง  ซ้กซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 858,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ของสํานักงานปลัด ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 2  อัตรา  ตั้ง
ไว้ 318,000 บาท
2.ตําแหนง นักการภารโรง  จําวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 108,000  บาท
3.ตําแหนง พนักงานขับรถยนต   จํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 108,000
  บาท
4.ตําแหนง  คนงานทั่วไป  จํานวน  2 อัตรา  ตั้งไว้ 216,000
  บาท
5.ตําแหนง  ยาว  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 108,000  บาท
-หนังสือ สํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการ บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 76,260 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักงานปลัด  ดังนี้
1.ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
ไว้ 16,260 บาท
2.ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 12,000  บาท
3.ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 12,000
  บาท
4.ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 2  อัตรา  ตั้งไว้  24,000 บาท
5.ตําแหนง ยาม  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 12,000  บาท
-หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30  ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการ บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,074,327 บาท
ค่าตอบแทน รวม 322,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อบต.สุข สวัสดิ์  ตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกคา
ตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง  และคาตอบแทนอื่น ๆ
 ฯลฯ  ตั้งไว้ 50,000  บาท 
2.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัล ประจําปี) สาหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจาปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปน
รายจายขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน  2557 ตั้งไว้  200,000  บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล สํานักงานปลัด ซึ่ง
มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท
 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม  2550 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลงวัน
ที่ 21 มีนาคม 2550
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ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน)             คาโฆษณา และเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งโทรศัพย คาติดตั้งเครื่องรับสัญาณตางๆ ฯลฯ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้ 10,000
  บาท
  -เพื่อจายเปนคาร้บรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  ตั้งไว้ 15,000  บาท
    -เพื่อเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามฏก
หมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวาง อปท.กับ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน
-ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ใน
การอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนที่ท้องถิน พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559

โครงการแขงขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการแขงขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณาและสิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157
 ข้อ 349
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โครงการปกป้องสถาบันและความสามัคคีของคนในชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาและสิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 155
 ข้อ 344

โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
สมมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอืนที่จําเปนในการฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารัร
บการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 155
 ข้อ 343
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวสนตําบลสุข
สวัสดิ์

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขอองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กร
กฏาคม 2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เดื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 153
 ข้อ 340

โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157
 ข้อ 348

โครงการอบต.เคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อน
ที่ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลอฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาและสิ่งพิมพและคาใช้
จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 153 ข้อ339
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โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิ
กอบต.และพนักงานสวนตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมคา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
เชาที่พัก คายานพาหนะ คาสมมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่น
ที่จําเปนในการฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่
แก้ไขเพิ่มเติมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที3่) พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153
 ข้อ 338

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ คาซอมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ยานพาหนะและ
ขนสง และทรัพยสินอื่นที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของ
องคการ บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 115,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปิดประกาศ ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว กาว คลิป แฟ้ม ฯลฯ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคง
ทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต เพลา ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณืประกอบและอะไหล เชน เบาะรถ
ยนต เบรก คลัช พวงมาลัย หม้อน้ํา หัวเทียน ล้อ ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 46,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามที่ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง เลนสซูม กระเปาใสกล้อง
ถายรูป ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disk,Flash Drive) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:31:20 หน้า : 13/90



ค่าสาธารณูปโภค รวม 216,727 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 161,727 บาท

เพื่อเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์และศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561,หนังสือกมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท08010.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560ลหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน  2560,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรศัพทพื้นฐานสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ รวมถึง คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน เคาเชาเครื่อง คาเชา
เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงสาย
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร คาเชา
ตู้ไปรษณียและคาบริการ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอรเน็ตรวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น  ๆ
 เชนคาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนต้น และให้
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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งบลงทุน รวม 65,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้  ประจําสํานักงานปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเก้าอี้ประจําสํานักงานปลัด องคการบริหารสวน
ตําบล  สุขสวัสดิ์ จํานวน 3 ตัว รายละเอียดดังนี้
-เก้าอี้บุด้วยฟองน้ําอยางดี
-ท้าวแขนหุ้มนวม โครงเหล็กซุปโครเนียม
-ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค หนุนได้โดยรอบ
-ขาเหล็กซุบเหล็กโครเมี่ยม
-ปรับระดับการโยกเอนและล๊อคได้
-ขนาดไมน้อยกวา 50x50x93 ซม.
-เปนไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 168 ข้อ 2

โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกประจําสํานักงานอบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกประจําสํานักงาน อบต.สุข
สวัสดิ์ จํานวน 100 ตัว รายละเอียด ดังนี้
-เก้าอี้พลาสติก เกรด A มีพนักพิง

-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168 ข้อ 6
โครงการจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง  จํานวน 100 ผืน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 173
 ข้อ 41
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โครงการจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะสําเร็จรูป จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซืิอผ้าคลุมโต๊ะสําเร็จรูป  จํานวน 20 ผืน รายละเอียดดังนี้
-ผ้าคลุมโต๊ะสําเร็จแบบจีบซ้อนลูกไม้ ขนาดกว้างไมน้อยกวา 60
 ซม. ยาวไมน้อยกวา 180 ซม. สูงไมน้อยกวา 75 ซม.
- ลักษณะจับกลีบเรียง แตซ้อนทับด้วยผ้าลูกไม้สีขาวอีกชั้นหนึ่ง
- ลักษณะเนื้อผ้าเปนเนื้อผ้ามันเงา
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิมิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 173
 ข้อ 40

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้ออุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card 
Reader)

จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 5 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
-สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (InterFace) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค (Smart Card)  ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts  และ 1.8 Volts  ได้เปนอยางน้อย
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนทีสุด ที่ มท 0810.7
/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลง
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 173
 ข้อ 39
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งบเงินอุดหนุน รวม 94,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 94,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โครงการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชุาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ03
 หน้า 131 ข้อที่271

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการราชพิธี รัฐพิธี จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง ตามโครงการ
ราชพิธี รัฐพิธี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบผ03
 หน้าที่ 140ข้อ 300

โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด อําเภอไพร
บึง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติดอําเภอไพรบึง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบผ03
 หน้าที่ 133 ข้อ 276
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โครงการอุดหนุนศูนยตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
 เพื่อจายเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนยตอสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบผ03
 หน้าที่ 133 ข้อ 275

งานบริหารงานคลัง รวม 1,910,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,622,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,622,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,408,920 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานกองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์  ดังนี้
- ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
ไว้ 435,720  บาท
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว้ 382,560 บาท
- ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
ไว้ 336,360  บาท
- ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน  จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว้ 
 254,280  บาท
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 3,500  บาท
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือเงินที่จายเพิ่มให้แกพนักงานจ้างกอง
คลัง  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
- ตําแหนง  ผ้ิชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จํานวน 1  อัตรา  เปน
เงิน  171,480   บาท
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 278,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจาปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
 ลงวัน ที่  29  กันยายน  2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานกองคลัง ที่
มีสิทธิเบิกได้ตามประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวันที่ 28
  มิถุนายน  2559

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจิายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน ถายเอกสาร คาเย็บปก
หนังสือ  หรือเข้าเลม คาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ  คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ และคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ของกองคลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19
  มีนาคม  2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้จายในการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องภิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เชน  การจัดทําแผนที่แมบท  การคัดลอกข้อมูล
ที่ดิน  คาจ้างสํารวจภาคสนาม  การจัดทําแผนที่ภาษี ผ.ท.7, ผ.ท
.4 และคาใช้จายอื่นที่ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 01808.3/ว 462 ลงวันที่  29  กุมภาพันธ  2551  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่ 9
  มกราคม  2555  และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0808.3/ว 483  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ  2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  159  ข้อ  351

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองคลัง เชน โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่  20
  มิถุนายน  2559

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ  ปากกา ดินสอ คลิป กาว ซอง ตรายาง  ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886
 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562
- หนังสือกระทรงมหาดไทย ที่ิ มท  0808.2/วย 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ิอวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก  แผน
ดิสก แผนซีดี  โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด  LED  ขาวดํา (Multifunction) 
จํานวน 1  เครื่อง

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา  (รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 169 ข้อ 11

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 315,320 บาท

งบบุคลากร รวม 256,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 256,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 256,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน  จํานวน 12 เดือน
-หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต.ที่  มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการ บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 59,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 49,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตั้งไว้ 30,000  บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย คาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7217 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
2.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) สาหรับพนักงานสวนตําบล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่น ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29  กันยายน 2557 ตั้ง
ไว้ 19,000  บาท
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตาง ๆ
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องภิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 61,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 61,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปี
ใหม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1346ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่32
 ข้อ 273
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โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1346ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่32
 ข้อ 274

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบผ03
. หน้าที่130 ข้อ270
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โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและ
อัคคีภัยในสถานศึกษา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่134  ข้อ 279

โครงการฝึกอบรมและทบทวนการป้องกันภัยให้กับ อปพร. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนการป้องกัน
ภัยให้กับอปพร.
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่30
 ข้อ 269

โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยอุบัติเหตุ
จราจร
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1346ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที1่31
 ข้อ 272

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:31:20 หน้า : 26/90



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,238,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,979,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,979,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,181,040 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้กับพนักงานสวนตําบล แยกเปน
    - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 393,600 บาท
    - ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 210,840
 บาท
    เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้กับ
    พนักงานครู แยกเปน
    - ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 576,600 บาท
    (- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138
         ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานของบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและ
    วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500
 บาท ตั้งไว้
     42,000 บาท
      (- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138
         ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานของบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
    เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
    จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท ตั้งไว้ 84,000 บาท
      (- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138
         ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานของบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 671,760 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป แยกเปน
    - ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานศูนยเยาวชน จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 188,160 บาท
    - ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 483,600
 บาท
     (- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138
         ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานของบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 900 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป แยกเปน
    - ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 900 บาท
      (- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138
         ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานของบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
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งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูและพนักงานจ้างตามภารกิจกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ตั้ง
ไว้ 140,000 บาท  ( ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทน อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําแกพนักงานสวนท้อง ถิ่นให้เปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

คาสวัสดิการสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก,ครู,ครู คศ.1,ครู คศ.2,พนักงาน
สวนตําบลเพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร ของพนักงานสวน
ตําบล และครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ ตั้งจายจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตั้งไว้ที่ 30,000 บาท 
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/คาจ้างเหมา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ และเพื่อจายเปนคาถาย
เอกสารและงานตางๆ คาเย็บหนังสือ คาเข้าปกหนังสือ คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรข้อมูลขาวสารของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.สุขสวัสดิ์ องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถ
ดําเนินการเองได้ คาจ้างเหมา ตั้งไว้ 5,000 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ อบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน พาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทางและอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานกองการศึกษาฯ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ถิ่น พ.ศ.2557 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวัน
ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 และมีผลใช้บังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
 เปนต้นไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน เชน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา คอมพิวเตอร ครุภัณฑ ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
ซอมแซมศูนยทรัพยสินอื่นที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น           พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2558 และระเบียบการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:31:20 หน้า : 31/90



ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตู้เก็บ
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร กาว คลิปหรือสิ่งพิมพตางๆ ผ้า
ประดับ อุปกรณสําหรับพิธีทางพุทธศาสนา เสื่อ แทน สําหรับ
กลาวรายงาน ฯลฯ ตั้งไว้จํานวน 30,000 บาท 
(ปรากฏในแผนฯ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 149 ข้อ 325)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538
-ระเบียบการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งาน
ครัว เชน ถ้วย จาน ช้อน แปรง ไม้กวาด กระติกน้ําร้อน หม้อหุง
ข้าว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ตั้งไว้ 10,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538
-ระเบียบการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซี
ดี หมึกพิมพ ตลับผงหมึก เครื่องสํารองไฟ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอรและเครื่องถายเอกสาร ตั้งไว้ 30,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538
-ระเบียบการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
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งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางานประจํากองการศึกษา อบต.สุข
สวัสดิ์ จํานวน 2 ตัว (ปรากฏในแผนฯพัฒนา 5 ปี หน้า 169
 ข้อ 13)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายการ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรบริหาร
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
-ระเบียบการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน ประจํากองการศึกษา อบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานประจํากองการศึกษา อบต.สุข
สวัสดิ์ ขนาด 120 ซม.  จํานวน 2 ตัว (ปรากฏในแผนฯพัฒนา 5
 ปี หน้า 169 ข้อ 12)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายการ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรบริหาร
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
-ระเบียบการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,884,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,424,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 706,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ์ อาทิ คาจัดสถานที่ คา
จัดบอรดนิทรรศการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท
(ปรากฏในแผนฯพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หน้า 124
 ข้อ 247)
-ระเบียบระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององก
รปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการพัฒนาบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเชาสถานที่ คาที่พัก คาอาหาร
วาง เอกสารการอบรมและอื่นๆ ที่เกี่ยข้อง 
(แผนพัฒนา ฯ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ข้อ 250)
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 681,800 บาท

1.คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ จํานวน 60 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน ตั้งไว้ 294,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 124
 ข้อ 249)
2.คาจัดการเรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ ตั้งไว้ 119,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 126
 ข้อ 254)
3.เพื่อสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสวัสดิ์ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
    -คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
    -คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
    -คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
    -คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
ตั้งไว้ที่ 67,800 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ 5 ปี พ.ศ
.2561-2565 หน้า 126 ข้อ 255)
-ปฎิบัติตามหนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
ที่สุด ที่ มท.0893.2/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
4.คาจ้างเหมารถรับสงเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ ตั้งไว้ 320,000 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 08080.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคการปกครองสวนท้องถิ่น)
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ค่าวัสดุ รวม 717,600 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 717,600 บาท

-ตั้งไว้ 124,800 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 60 คน จํานวน 260
 วัน (60x8x260)
-ตั้งไว้ 592,800 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้
กับเด็กอนุบาล,นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 5 โรงเรียน ที่
อยูในเขตความรับผิดชอบของ อบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 285
 คน (285x8x260)
(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 4 ปี หน้า 125 ข้อ 252)
-ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-ระเบียบกระทรวงการคลัววาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,460,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5 
กลุม สาระหลักของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.สุขสวัสดิ์ 6 แหง

จํานวน 300,000 บาท

1.ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนบ้านโพน
ปลัด (สพฐ) เปนคาใช้จายตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5 กลุมสาระหลัก (ปรากฏในแผน
พัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 253
2.ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนบ้านอาลัย (สพฐ
) เปนคาใช้จายตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน 5 กลุมสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ
.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 253
3.ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนบ้านสลักใด (สพฐ
) เปนคาใช้จายตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน 5 กลุมสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ
.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 253
4.ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองอิ
ไทย (สพฐ) เปนคาใช้จายตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5 กลุมสาระหลัก (ปรากฏในแผน
พัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 253
5.ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขวา (สพฐ
) เปนคาใช้จายตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน 5 กลุมสาระหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ
.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 253
(ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559)
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลสุขสวัสดิ์

จํานวน 1,160,000 บาท

1.ตั้งไว้ 304,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนชั้นอนุบาล, ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนปลัด (สพฐ
) จํานวน 76 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผน
พัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 251)
2.ตั้งไว้ 236,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนชั้นอนุบาล, ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอาลัย (สพฐ) จํานวน 59
 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 251)
3.ตั้งไว้ 528,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนชั้นอนุบาล, ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย (สพฐ
) จํานวน 76 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผน
พัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 251)
4.ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนชั้นอนุบาล, ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสลักใด (สพฐ) จํานวน 76
 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 251)
5.ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนชั้นอนุบาล, ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขวา (สพฐ) จํานวน 76
 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 251)
(ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 240,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 12 หมูบ้าน ๆ
 ละ 20,000 บาท 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127
 ข้อ 259

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 33,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 23,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณะ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี คาเจ้าเหมาบริการ ฯลฯ
-หนังสือกรทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ 2009/โรคไข้หวัด
นก/โรคฉี่หนู/โรคไข้เลือดออก

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ 2009/โรคไข้หวัดนก/โรคฉี่หนู/โรคไข้เลือด
ออก เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาและสิ่งพิมพ และคาใช้
จายอื่น ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127
 ข้อ 256
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาอาหาร คาทําหมัน คา
เวชกรรม ได้แก ยา วัคซีน เปนต้น คาตรวจวินิจฉัย และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127
 ข้อ 257

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด กระบอกตวง เบ้า
หลวม ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ นํา
 ้ยาตางๆ สายยาง
 ถุงมือ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,279,640 บาท

งบบุคลากร รวม 986,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 986,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 627,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้กับพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้  416,160  บาท
2.ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน  จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
ไว้ 210,840 บาท
-หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผู้บริหารในสังกัดกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล 
-ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 3,500  บาท
-หนังสืองานกจ.,กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 293,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ในสังกัดกองชางองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 163,320
  บาท
2. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
ไว้ 130,320 บาท
-หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการ บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ใน
สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
-ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
ไว้ 24,000 บาท
-หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการ บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 276,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัล ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจาปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปน
รายจายขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน  2557 
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลของกองชาง ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท
 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม  2550 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลงวัน
ที่ 21 มีนาคม 2550

ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- คาจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจ้างเหมา คาแรงงาน คาจ้างในการจัดทํา คาพิกัด
กําหนดแนวเขตการการปกครอง ของ อปท. คาจัดทํา ผังหมู
บ้าน/ชุมชน ตามพระราชบัญญัติการใช้ที่ดิน และงานอื่นๆ ที่เปน
งานบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบล

- คาธรรมเนียม ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมของหนวยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริการสาธารณะ เชน งานสํารวจออกแบบระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ฯลฯ

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาร้บรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ใน
การอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนที่ท้องถิน พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ คาซอมบํารุงรักษา ถนน สะพาน ฝายทอเหลี่ยม ระบบ
ประปาหมูบ้าน บอน้ําบาดาล เสียงตามสายหอกระจายขาว คลอง
สงน้ํา ประตูระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ทางน้ํา ฯลฯ ที่อยูในความรับ
ผิดชอบดูแลขององคการ บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ และได้รับ
การถายโอน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตามที่ระเบียบและหนังสือสั่ง
การกําหนด
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการบํารุงรักษาซอมแซมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ เชน โคม รองเท้ากันไฟ ชุดป้องกันไฟฟ้า ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เพื่อกอสร้างปรับปรุงซอม
แซมอาคารงานบริการสาธารณะ เชน ยางแอสฟทส อิฐ ปูน
ซีเมนต ทรายหยาบ ไม้แบบ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น ลูกรัง ไม้
รูปพรรณ สีน้ํา สีน้ํามัน ทินเนอร ไม้อัด หินยอย หินคลุก ฯลฯ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตามที่ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร คา
เชาตู้ไปรษณียและคาบริการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 173
 ข้อ 38
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งานไฟฟ้าถนน รวม 327,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 327,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 327,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกอสร้างขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากฟารมปลานาง
หนูปด - ที่นานายปญญา โพนปลัด

จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากฟารม
ปลานางหนูปด - ที่นานายปญญา โพนปลัด ตามแบบแปลนของ
การไฟฟ้าอําเภอขุนหาญ 
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ. 2561 - 2565  หน้าที่ 104 ข้อที่ 172

โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้าบ้านระหารจาก 2 เฟส เปน 3 เฟส 
พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส จํานวน 1 ลูก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตจําหนายไฟฟ้าบ้านระหารจาก 2 เฟส
 เปน 3 เฟส พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส จํานวน 1
 ลูก ตามแบบแปลนของการไฟฟ้าอําเภอขุนหาญ 
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ. 2561 - 2565  หน้าที่ 112 ข้อที่ 213

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแยกบ้านหนองอิไทย/บ้าน
หนองยาว - หลังที่ทําการ อบต.สุขสวัสดิ์

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแยกบ้านหนองอิ
ไทย/บ้านหนองยาว - หลังที่ทําการ อบต.สุขสวัสดิ์ ตามแบบ
แปลนของการไฟฟ้าอําเภอขุนหาญ 
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ. 2561 - 2565  หน้าที่ 106 ข้อที่ 183
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย "Big cleaning day เก็บขยะ ทําความ
สะอาดให้บ้านเรานาอยู"

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย "Big cleaning day เก็บขยะ ทําความสะอาด ให้บ้านเรานา
อยู" เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาและสิ่งพิมพ และคาใช้
จายอื่น ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความจําเปนระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลง
วันที่ 7 มีนาคม  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลง
วันที่ 16 14 มีนาคม  2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 129
 ข้อ 267
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โครงการประชาสัมพันธให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการขยะมูลฝอย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธให้
ความรู้ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูล
ฝอย เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาและสิ่งพิมพ และคาใช้
จายอื่น ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 135
 ข้อ 282
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมูบ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง) เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมคา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
เชาที่พัก คายานพาหนะ คาสมมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่น
ที่จําเปนในการฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่
แก้ไขเพิ่มเติมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที3่) พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3
/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114
 ข้อ 224
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
ไทยหางไกลความรุนแรง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
บทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวไทยหางไกลความ
รุนแรง เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
สมมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอืนที่จําเปนในการฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
 ข้อ 235

โครงการฝึกอบรมหวงใยและใสใจผู้สูงอายุตําบลสุขสวัสดิ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม หวงใยและใส
ใจผู้สูงอายุตําบลสุขสวัสดิ์ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาสมมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอืนที่จําเปนในการฝึก
อบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
 ข้อ 234
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 355,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิ์ ครั้งที่ 23 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนาม ประดับ
เวที คาตอบแทนกรรมการ คาโล เหรียญรางวัล คาชุดนักกีฬา คา
เบี้ยเลี้ยง คาเครื่องดื่ม คาเก็บตัวนักกีฬา คาพาหนะ คา
วัสดุ อุปกรณกีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแขงขัน
กีฬาตําบลสุขสวัสดิ์เกมส ครั้งที่ 23 (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ5 ปี พ
.ศ.2561-2565 หน้า 122 ข้อ 243)
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ิท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการแขงขันกีฬาสําหรับนักเรียนกอนปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สุขสวัสดิ์

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาสําหรับนัก
เรียนกอนปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ์ อาทิ คาจัด
สถานที่ คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณกีฬา และอื่นๆ ที่ิเกี่ยว
ข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 123
 ข้อ 246
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ิท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ คาจัดซื้อของขวัญ
และของรางวัลสําหรับเด็ก คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณที่ใช้
ในการจัดงานและคาใช้จายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ (ปรากฏในผนพัฒนาฯท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2551-2565
 หน้า 123 ข้อ 245)
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ิท้องถิ่น พ.ศ.2557

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:31:20 หน้า : 54/90



โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้าน
ยาเสพติด อาทิ คาชุดนักกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ข้อ 239)
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ิท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลสุขสวัดิ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมเยาว
ชนตําบลสุิขสวัสดิ์ ของสภาเด็กและเยาวชนตําบลสุข
สวัสดิ์ อาทิ คาวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาเก็บตัวนัก
กีฬา คาพาหนะ คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 120
 ข้อ 238)
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ิท้องถิ่น พ.ศ.2557
5.พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)
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โครงการสงเสริมนักกีฬารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันในระดับ
ตางๆ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกเปนผู้จัด อาทิ คาชุดนัก
กีฬา คาเบี้ยเลี้ยง คาเครื่องดื่ม คาเก็บตัวนักกีฬา คาพาหนะ คา
วัสดุ อุปกรณกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ5
 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ข้อ 239)
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ิท้องถิ่น พ.ศ.2557
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเปนเจ้าภาพจัดการแขงขัน
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส" และการแขง
ขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 37  (พ.ศ.2564) นครลําดวนเกมส 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุน
การเปนเจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563
) "ศรีสะเกษเกมส" และการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้ง
ที่ 37 (พ.ศ.2564) นครลําดวนเกมส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบผ02
 หน้าที่ 121  ข้อ 240
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ คาจัดสถานที่ คา
วัสดุ คาอาหาร คารับรองในการจัดงาน อุปกรณที่ใช้ในงานและ
คาใช้จายอื่นเกี่ยวเนื่องกับการจัดอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2562 หน้า 138
 ข้อ 291 
 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใช้จายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติ อาทิ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คารับรองในการจัดงาน อุปกรณที่ใช้ในงาน
และคาใช้จายอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดอบรมธรรมสําหรับ
ประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
 หน้า 139 ข้อ 298)
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขั้นกีฬาและสงสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2549
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรมธรรมะสําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ คาจัดสถานที่ คา
วัสดุ คาอาหาร คารับรองในการจัดงาน อุปกรณที่ใช้ในงานและ
คาใช้จายอื่นเกี่ยวเนื่องกับการจัดอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2562 หน้า 138
 ข้อ 293 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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โครงการสงเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-ประเพณีบุญบั้งไฟ
     เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อาทิ คา
อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาตกแตงขบวน คาเครื่อง
เสียง เงินรางวัล ตั้งไว้เปนเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผน
พัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 138 ข้อ 294)
-1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองดสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558
5.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,307,200 บาท

งบลงทุน รวม 3,307,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,307,200 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงห้องน้ําและห้องอาบน้ําพร้อมประปาประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงห้องน้ําและห้องอาบน้ําพร้อมทอน้ํา
ประปาประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 4
 ห้อง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 144 ข้อที่ 317)   

โครงการปรับปรุงห้องน้ําห้องประชุม อบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงห้องน้ําห้องประชุม อบต.สุข
สวัสดิ์ จํานวน 4 ห้อง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 144 ข้อที่ 317)   
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โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 145 ข้อที่ 312)   

โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ําองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
หมูที่ 7

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารห้องน้ําองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7 จํานวน 4 ห้อง ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 147 ข้อที่ 318)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างตาขายลูกกรงแบบเหล็ก กั้นบอลด้านหลังประตูทั้ง 
2 ด้าน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างตาขายลูกกรงแบบเหล็ก กั้นบอลด้านหลัง
ประตูทั้ง 2 ด้าน ขนาดสูง 6 เมตร ยาว 18 เมตร จํานวน 2
 จุด  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 151 ข้อที่ 332)   

โครงการกอสร้างทางเดินลาด,ห้องน้ํา,ป้ายประชาสัมพันธ,ที่จอดรถ
และ บริการข้อมูลสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างทางเดินลาด,ห้องน้ํา,ป้ายประชาสัมพันธ,ที่
จอดรถและ บริการข้อมูลสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กว้าง 1.20
 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมราวจับแสตนเลส จํานวน 1 จุด ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 146 ข้อที่ 316)   
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โครงการกอสร้างป้ายประชาสัมพันธ (โครงเหล็ก) อบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างป้ายประชาสัมพันธ (โครงเหล็ก) อบต.สุข
สวัสดิ์  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7.20เมตร จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 145 ข้อที่ 314)   

โครงการกอสร้างรั้วเหล็กกั้นรอบสนาม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรั้วเหล็กกั้นรอบสนาม สูง 1.20
 เมตร ยาว 284 เมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ 
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 151 ข้อที่ 331)   

โครงการทําเสาธงสีหมูบ้านพร้อมกระถางคบเพลิงและสกอรบอรด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างฐานเสาธงสีหมูบ้าน จํานวน 12 ต้น พร้อม
กระถางคบเพลิง จํานวน 1 จุด และสกอรบอรด จํานวน 1
 อัน ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  
- ปรากฏในแผนงานด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 151 ข้อที่ 333)   
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหน้าที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหน้าที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ปริมาณงาน กว้าง 8.50
 เมตร ยาว 129 เมตร มีรายละเอียดงานดินถม 258 ลบ.ม. งาน
ปลูกหญ้า1,096 ตร.ม. งานปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 144 ข้อที่ 330)

โครงการวางระบบน้ําเพื่อรดหญ้าสนามหญ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวางระบบน้ําเพื่อรดหญ้าสนามหญ้า ยาว 366
 เมตร พร้อมอุปกรณ ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวย
งาน ด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน ยุทธศาสตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 151 ข้อที่ 330)   
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้องรองระบายน้ํา คสล.จากบ้านนายพรมมา-สี่แยกทาง
ไปสลักได

จํานวน 130,200 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรองระบายน้ํา(คสล.)ภายในหมูบ้านพะแวะ
ใต้ หมูที่ 8 บ้านนายพรมมา - สี่แยกทางไปสลักไดปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 104.00 เมตร ขนาดบอพัก
กว้าง 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 10.00 บอ และฝาปิด
เหล็กตะแกรง ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จํานวน 10.00 ฝา และ
วางทอ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 98.00 ทอน และ
งานคืนผิวจราจร จํานวน 58.80 ตารางเมตร หรือมีปริมาณงาน
รางระบายน้ําไมน้อยกวา 62.40 ตารางเมตร เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 86 ข้อที่ 113)   

โครงการกอสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสุขสวัสดิ์ เลียบคลองอิสาน
เขียว - ถนนสายพยุห/ขุนหาญ เขตตําบลปราสาทเยอ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสุขสวัสดิ์ เลียบคลอง
อิสานเขียว -ถนนสายพยุห/ขุนหาญ เขตตําบลปราสาทเยอ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 172.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร  ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 99 ข้อที่ 153)         
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โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านจังเอิญ - ถนนโพนปลัด/เขวา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. จากบ้านจังเอิญ - ถนนโพน
ปลัด/เขวา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 336.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20
 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1.00 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 67 ข้อที่ 38)         

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเสี่ยน - บ้านนางสําเนียง 
นัยเนตร หมูที่ 1

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเสี่ยน - บ้านนาง
สําเนียง นัยเนตร หมูที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 90.00
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 59 ข้อที่ 7)         
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โครงการกอสร้างถนน คสล. จากสี่แยกคุ้มบ้านหนองอีตู้ - บ้านหนอง
ไผ หมูที่ 7

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. จากสี่แยกคุ้มบ้านหนองอี
ตู้ - บ้านหนองไผ หมูที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 195.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20
 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1.00 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 80 ข้อที่ 90)   

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในบ้านหนองยาว หมูที่ 9 ซอยบ้าน
น้อย จากบ้านนางดวน – บ้านนายวสันต

จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. ภายในบ้านหนองยาว หมูที่ 9
 ซอยบ้านน้อย จากบ้านนางดวน – บ้านนายวสันต ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 150.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล
ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 92 ข้อที่ 132)   
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านพะแวะเหนือ ซอยสระ
หนองคู

จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านพะแวะ
เหนือ ซอยสระหนองคู ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 168.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20
 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 101 ข้อที่ 161)   

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านหนองยาวรอบบ้านน้อย
จากบ้านนายคําผิว - บ้านนายคําสิงห หมูที่ 9

จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านหนองยาวรอบ
บ้านน้อยจากบ้านนายคําผิว - บ้านนายคําสิงห หมูที่ 9 ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 175.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล
ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1.00
 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 91 ข้อที่ 128)   
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านหนองอิไทยซอยแยกคุ้ม
ทุงลุยลาย

จํานวน 79,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านหนองอิไทยซอย
แยกคุ้มทุงลุยลาย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 135.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20
 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 70 ข้อที่ 49)   

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านแขม - ถนนโพนปลัด/หนองอิ
ไทย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. สายบ้านแขม - ถนนโพน
ปลัด/หนองอิไทยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 172.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20
 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 99 ข้อที่ 154)         
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โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านระหาร หมูที่ 10 - บ้านสลักได 
หมูที่ 6 (ตอโครงการเดิม)

จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. สายบ้านระหาร หมูที่ 10
 - บ้านสลักได หมูที่ 6 (ตอโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 13.50 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 54.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 98 ข้อที่ 148)         

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านสลักได - บ้านสะแก หมูที่ 6 
(ตอโครงการเดิม)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. สายบ้านสลักได - บ้าน
สะแก หมูที่ 6 (ตอโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 336.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1.00 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 77 ข้อที่ 76)   
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายภายในหมูบ้านหนองอิไทย หมูที่ 4 จํานวน 124,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสร้างถนน คสล.สายภายในหมูบ้าน
หนองอิไทย หมูที่ 4 ชวงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร ยาวข้างละ 13.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 208.50 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1.00 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 67 ข้อที่ 40)   

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านพะแวะใต้ 
- บ้านคูสี่แจ หมูที่ 8

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
พะแวะใต้ - บ้านคูสี่แจ หมูที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 120.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 87 ข้อที่ 114)   
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โครงการกอสร้างถนนดินสายตะวันออกหมูบ้านห้วย - ป่าช้าบ้าน
หนองอิไทย

จํานวน 152,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนดินสายตะวันออกหมูบ้านห้วย - ป่าช้า
บ้านหนองอิไทย ชวงที่ 1 กว้ิาง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ถม
สูง 1.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไมน้อยกวา 189.00 ลูกบาศก
เมต ชวงที่ 2 กว้ิาง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ถม
สูง 1.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไมน้อยกวา 324.00 ลูกบาศก
เมตร และชวงที่ 3 กว้ิาง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร ถม
สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไมน้อยกวา 424.00 ลูกบาศก
เมตร พร้อมลงทอคสล. Dai 0.80 ม. x1.00 ม
.จํานวน 6.00 ทอน ทอคสล. Dai 1.00 ม. x1.00 ม
.จํานวน 7.00 ทอน และติดตั้งป้าย
โครงการ  จํานวน 1.00 ป้าย สร้ิางตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ์ - อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66, ุ67,68 ปราก
ฎอยูในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 73   ข้อ 64

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในคุ้มหนองยาโมง จํานวน 101,700 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในคุ้มหนองยา
โมง ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 82.00 เมตร ขนาด
บอพักกว้าง 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 8.00 บอ และฝา
ปิดเหล็กตะแกรง ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จํานวน 8.00 ฝา และ
วางทอคสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 77.00 ทอน และ
งานคืนผิวจราจร จํานวน 46.32 ตารางเมตร หรือมีปริมาณงาน
รางระบายน้ําไมน้อยกวา 49.20 ตารางเมตร เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 79 ข้อที่ 86)   
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบ้านเขวา ถนน
กลางหมูบ้าน หมูที่ 2

จํานวน 101,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบ้านเข
วา ถนนกลางหมูบ้าน หมูที่ 2 ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.60
 เมตร ยาว 80.00 เมตร ขนาดบอพักกว้าง 0.60 x 0.60 x 0.10
 เมตร จํานวน 8.00 บอ และฝาปิดเหล็ก
ตะแกรง ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จํานวน 8.00 ฝา และวางทอค
สล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 75.00 ทอน และงานคืนผิว
จราจร จํานวน 45.12 ตารางเมตร หรือมีปริมาณงานรางระบาย
น้ําไมน้อยกวา 48.00 ตารางเมตร เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 62 ข้อที่ 18)   
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบ้านพะแวะเหนือ 
ซอยรอบหมูบ้าน หมูที่ 12

จํานวน 101,700 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบ้านพะ
แวะเหนือ ซอยรอบหมูบ้าน หมูที่ 12 ปริมาณงานขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 82.00 เมตร ขนาดบอพัก
กว้าง 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 8.00 บอ และฝาปิด
เหล็กตะแกรง ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จํานวน 8.00 ฝา และ
วางทอคสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 77.00 ทอน และ
งานคืนผิวจราจร จํานวน 46.32 ตารางเมตร หรือมีปริมาณงาน
รางระบายน้ําไมน้อยกวา 49.20 ตารางเมตร เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 99 ข้อที่ 155)   

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบ้านห้วย หมูที่ 5 จํานวน 49,100 บาท

เพื่อจายเปนกอสร้างรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบ้านห้วย หมู
ที่ 5 ปริมาณงาน วางทอคสล. ขนาด 0.60 x 1.00
 เมตร จํานวน 35.00 ทอน และงานเทคอนกรีตหยาบ
จํานวน 1.05 ลูกบาศกเมตรเมตร หรือมีปริมาณงานรางระบายน้ํา
ไมน้อยกวา 21.00 ตารางเมตร เมตร สร้างตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 74 ข้อที่ 65)   
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โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตสําเร็จ (รั้วคาวบอย) หน้าหมูบ้านระหาร 
ถนนหนองแคน/จันลม

จํานวน 169,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรั้วคอนกรีตสําเร็จ (รั้วคาวบอย) หน้าหมู
บ้านระหาร ถนนหนองแคน/จันลม มีปริมาณงาน สูง 1.20
 เมตร ยาว 113.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1.00
 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 96 ข้อที่ 142)   

โครงการวางทอ คสล.พร้อมพื้นคอนกรีตภายในหมูบ้านโพนปลัด
บริเวณสี่แยกบ้านนางพุฒ และสามแยกบริเวณบ้านนางสมคิด หมูที่ 
1

จํานวน 13,100 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอ คสล.พร้อมพื้นคอนกรีตภายในหมูบ้านโพน
ปลัดบริเวณสี่แยกบ้านนางพุฒ และสามแยกบริเวณบ้านนางสม
คิด หมูที่ 1 ปริมาณกว้าง0.60 เมตร ยาว 11.00 เมตร วาง
ทอ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 11 ทอน และงานคืน
ผิวจราจรคอนกรีต จํานวน 3.60 ตารางเมตร หรือมีปริมาณงาน
รางระบายน้ําไมน้อยกวา 6.60 ตารางเมตร สร้างตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 61 ข้อที่ 15)   
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังสายรองจังเอิญด้านทิศตะวันตก
จากแยกถนนสายโพนปลัด/เขวา - เขตตําบลปราสาทเยอ

จํานวน 133,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังสายรองจังเอิญด้านทิศ
ตะวันตกจากแยกถนนสายโพนปลัด/เขวา - เขตตําบลปราสาท
เยอ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 328.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไมน้อยกวา 98.40 ลูกบาศก
เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1.00 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 58 ข้อที่ 2)   

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายประปาบ้านเขวา - เขต
ตําบลปราสาทเยอ

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายประปา
บ้านเขวา - เขตตําบลปราสาทเยอ ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 242.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหิน
คลุกไมน้อยกวา 72.60 ลูกบาศกเมตร สร้างตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
-อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 64 ข้อที่ 27)   
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 285,200 บาท

งบบุคลากร รวม 247,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 247,200 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 247,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและปรับปรุงเงินคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร ตั้งไว้ 236,400
  บาท
-หนังสือสํานักงานกจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซ้กซ้อมแนวทางการคํานาณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยถือ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจาปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปน
รายจายขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน  2557 
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ใน
การอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559

โครงการฝึกอบรมสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชปุยสดเพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดิน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
เกษตรกรปลุกพืชปุยสดเพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของ
ดิน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
สมมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116
 ข้อ 228
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกลอร จอบหมุน จอบ
พรวน ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธูสัตวปีกและสัตวน้ํา นําิเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า 
รักษน้ํา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่ารักษน้ํา เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกฮอล คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณาและสิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่น ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที1่36
 ข้อ 285

วันที่พิมพ : 30/1/2563  10:31:21 หน้า : 81/90



โครงการแหลงน้ําสะอาด ปลอดจากฝกตบชวาและวัชพืช จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการแหลงน้ํา
สะอาด ปลอดจากผักตบชวาและวัชพืช เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกฮอล คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณาและสิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่น ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที1่37
 ข้อ 287

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่35
 ข้อ 281
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 859,320 บาท

งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
-ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา  จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 145,200 บาท
-หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการ บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,220 บาท

เพื่ิอจายเปนเงินคาครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบล ดัง
นี้
-ตําแหนง ผู้ชวยพนักงานประปา  จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 14,220
  บาท
-หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 579,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างกองชาง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น  ให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลง
วัน ที่  29  กันยายน  2557
 

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ้ิายเปนเงินคาจ้างเหมา คาแรงงาน คาจ้างในการจัดทําซอม
แซม ทอเมนประปา ติดตั้งเครื่องสูบน้ําองคการบริหารสวนตําบล
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบคุณภาพน้ําที่ใช้ในการผลิตน้ํา
ประปาในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ จายเปนเงินคา
จ้างเหมาผู้ชวยผู้ดูแลระบบผลิตน้ําประปาและเก็บคาใช้บริการน้ํา
ประปา จํานวน 3 อัตรา อัตราละ 7,500 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว27120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้จายในการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างกองชาง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องภิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองชาง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่  20
  มิถุนายน  2559

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ําประปา จํานวน 6
 แหง เชน สารส้ม คลอรีน กรวดกรอง กรวดหยาบ มิเตอร
ประปา ทอประปา ทอเหล็ก ทอพีวีซี อุปกรณข้อตอ ข้องอชุด
อุปกรณทดสอบคุณภาพน้ําดิบ ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม  2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 131,900 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 131,900 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในการผลิตน้ําประปา จํานวน 6 หมูบ้าน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท
 0808.2/ว 2217 ลงวันที่  19  ตุลาคม  2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่  12 กันยายน 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท
 0808.2/ว 1529 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2560 

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บ้านเขวา หมูที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

บอบาดาลมีขนาดกว้าง 6 นิ้ว ความลึกบอ 0.50 - 42.00
 เมตร ทอกรุ PVC 6 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ทางองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด 
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 
- แผนพัฒนาห้าปี องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 65 ข้อที่ 30

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บ้านพะแวะเหนือ หมูที่ 12 จํานวน 30,000 บาท

บอบาดาลมีขนาดกว้าง 6 นิ้ว ความลึกบอ 0.50 - 42.00
 เมตร ทอกรุ PVC 6 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ทางองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด 
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68
- แผนพัฒนาห้าปี องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 102 ข้อที่ 165
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โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บ้านสลักได หมูที่ 6 จํานวน 30,000 บาท

บอบาดาลมีขนาดกว้าง 6 นิ้ว ความลึกบอ 0.50 - 42.00
 เมตร ทอกรุ PVC 6 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ทางองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68
- แผนพัฒนาห้าปี องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 79 ข้อที่ 85

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บ้านหนองอิไทย หมูที่ 4 จํานวน 30,000 บาท

บอบาดาลมีขนาดกว้าง 6 นิ้ว ความลึกบอ 0.50 - 42.00
 เมตร ทอกรุ PVC 6 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ทางองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด 
- อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68
- บรรจุในแผนพัฒนาห้าปี องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ
.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 73 ข้อที่ 60

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,296,253 บาท

งบกลาง รวม 11,296,253 บาท
งบกลาง รวม 11,296,253 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 125,103 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อม
กับหักคาตอบแทนของพนักงานจ้างสงเปนเงินสมทบในอัตราเดียว
กันด้วย 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,200 บาท

เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเปนรายปีในอัตรา 0.2 ของคา
จ้าง
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,924,800 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้
สูงอายุจํานวน 998 ราย จํานวน 12 เดือน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ข้อ 230

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 300 ราย ๆ ละ 800
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ข้อ 231

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือผู้ป่วยโรคเอดสในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ จํานวน 4 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ข้อ 234

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทา
ปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การ
ป้องกันและแก้ไขปญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
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ติดตอ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3
/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

รายจายตามข้อผูกพัน
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.สุขสวัสดิ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)อบต.สุข
สวัสดิ์ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับการ
จัดสรรจากสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช
.) ซึ่งจะจัดสรรให้ตามรายหัวประชากรคน
ละ 40 บาท/คน/ปี  ฐานอํานาจตามระเบียบและหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  และตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง  หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 157,150 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท
.) อัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปียกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.) 
อบต.สุขสวัสดิ์

80,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

125,103

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,924,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

157,150

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.) 
อบต.สุขสวัสดิ์

80,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

125,103

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,924,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

157,150

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 145,200 247,200 293,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

14,220 24,000

เงินเดือนพนักงาน 627,000

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,000 18,000 76,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 270,000 15,000 8,000

รายจ่่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ/ค่าจ้างเหมา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 671,760 1,029,480 2,387,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 159,300 159,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

900 76,260 115,380

เงินเดือนพนักงาน 1,181,040 256,320 4,089,780 6,154,140

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 18,600 48,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

140,000 49,000 370,000 666,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 313,000

รายจ่่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

5,000 5,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ/ค่าจ้างเหมา

5,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 26,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ อบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ/อบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

5,000 5,000 20,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย "Big cleaning 
day เก็บขยะ ทําความ
สะอาดให้บ้านเราน่าอยู่"

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
นันทนาการ เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลสุขสวัสดิ์ ครั้งที่ 
23

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ อบรม

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ/อบรม

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 30,000 70,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย "Big cleaning 
day เก็บขยะ ทําความ
สะอาดให้บ้านเราน่าอยู่"

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
นันทนาการ เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลสุขสวัสดิ์ ครั้งที่ 
23

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ์

5,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
2009/โรคไข้หวัด
นก/โรคฉี่หนู/โรคไข้
เลือดออก

5,000

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการ

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ์

5,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
2009/โรคไข้หวัด
นก/โรคฉี่หนู/โรคไข้
เลือดออก

5,000

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการ

5,000 5,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการท้องถิ่น
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษ์น้ํา

10,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติฯ

60,000

โครงการปกป้องสถาบัน
และความสามัคคีของ
คนในชาติ

โครงการปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง)

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึก
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

10,000 10,000

โครงการท้องถิ่น
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษ์น้ํา

10,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติฯ

60,000

โครงการปกป้องสถาบัน
และความสามัคคีของ
คนในชาติ

10,000 10,000

โครงการปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง)

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึก
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาต้านยาเสพติด

30,000

โครงการฝึกอบรม
ธรรมะสําหรับประชาชน
ตําบลสุขสวัสดิ์

20,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา

โครงการฝึกอบรมผู้นํา
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสุขสวัดิ์

20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบทบาทสตรี ผู้
ด้อยโอกาสและครอบ
ครัวไทยห่างไกลความ
รุนแรง

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนการป้องกันภัย
ให้กับ อปพร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาต้านยาเสพติด

30,000

โครงการฝึกอบรม
ธรรมะสําหรับประชาชน
ตําบลสุขสวัสดิ์

20,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมผู้นํา
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสุขสวัดิ์

20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบทบาทสตรี ผู้
ด้อยโอกาสและครอบ
ครัวไทยห่างไกลความ
รุนแรง

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนการป้องกันภัย
ให้กับ อปพร.

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมเกษตรกรปลูกพืช
ปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน

10,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
งามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์

โครงการฝึกอบรม
ห่วงใยและใส่ใจผู้สูง
อายุตําบลสุขสวัสดิ์

30,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหาร/สมาชิกสภาองค์
การบริหารส่วสนตําบล
สุขสวัสดิ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมเกษตรกรปลูกพืช
ปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน

10,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
งามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
ห่วงใยและใส่ใจผู้สูง
อายุตําบลสุขสวัสดิ์

30,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000 30,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหาร/สมาชิกสภาองค์
การบริหารส่วสนตําบล
สุขสวัสดิ์

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน

โครงการส่งเสริมนักกีฬา
ร่วมการแข่งขันกีฬา

20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการแหล่งน้ํา
สะอาด ปลอดจากฝัก
ตบชวาและวัชพืช

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

10,000

โครงการอบต.เคลื่อนที่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมนักกีฬา
ร่วมการแข่งขันกีฬา

20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

681,800 681,800

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการแหล่งน้ํา
สะอาด ปลอดจากฝัก
ตบชวาและวัชพืช

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

10,000

โครงการอบต.เคลื่อนที่ 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิ
กอบต.และพนักงาน
ส่วนตําบล

โครงการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยอุบัติเหตุ
จราจร

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอื่น 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิ
กอบต.และพนักงาน
ส่วนตําบล

30,000 30,000

โครงการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยอุบัติเหตุ
จราจร

6,000 6,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 40,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 60,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,600 46,600

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 3,000 13,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 717,600 717,600

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 8,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 65,000 105,000

วัสดุอื่น 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 131,900

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้  
ประจําสํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ์

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํา
งาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
พลาสติกประจําสํานัก
งานอบต.สุขสวัสดิ์

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํา
งาน ประจํากองการ
ศึกษา อบต.สุขสวัสดิ์

โครงการจัดซื้อผ้าคลุม
เก้าอี้

โครงการจัดซื้อผ้าคลุม
โต๊ะสําเร็จรูป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 161,727 293,627

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้  
ประจําสํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ์

9,000 9,000

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํา
งาน

6,000 6,000

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
พลาสติกประจําสํานัก
งานอบต.สุขสวัสดิ์

30,000 30,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํา
งาน ประจํากองการ
ศึกษา อบต.สุขสวัสดิ์

8,000 8,000

โครงการจัดซื้อผ้าคลุม
เก้าอี้

8,000 8,000

โครงการจัดซื้อผ้าคลุม
โต๊ะสําเร็จรูป

15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 30/1/2563  10:31:59 หน้า : 20/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

17,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด  LED  
ขาวดํา 
(Multifunction) 
จํานวน 1  เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างตาข่าย
ลูกกรงแบบเหล็ก กั้น
บอลด้านหลังประตูทั้ง 2 
ด้าน

50,000

โครงการก่อสร้างทาง
เดินลาด,ห้องน้ํา,ป้าย
ประชาสัมพันธ์,ที่จอดรถ
และ บริการข้อมูล
สําหรับผู้พิการและผู้สูง
อายุ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

17,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

3,500 3,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด  LED  
ขาวดํา 
(Multifunction) 
จํานวน 1  เครื่อง

9,000 9,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างตาข่าย
ลูกกรงแบบเหล็ก กั้น
บอลด้านหลังประตูทั้ง 2 
ด้าน

50,000

โครงการก่อสร้างทาง
เดินลาด,ห้องน้ํา,ป้าย
ประชาสัมพันธ์,ที่จอดรถ
และ บริการข้อมูล
สําหรับผู้พิการและผู้สูง
อายุ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ (โครง
เหล็ก) อบต.สุขสวัสดิ์

39,000

โครงการก่อสร้างรั้ว
เหล็กกั้นรอบสนาม

200,000

โครงการทําเสาธงสีหมู่
บ้านพร้อมกระถางคบเพ
ลิงและสกอร์บอร์ด

50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหน้าที่ทํา
การองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ์

80,000

โครงการวางระบบน้ํา
เพื่อรดหญ้าสนามหญ้า

60,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้องร่อง
ระบายน้ํา คสล.จาก
บ้านนายพรมมา-สี่แยก
ทางไปสลักได

130,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ (โครง
เหล็ก) อบต.สุขสวัสดิ์

39,000

โครงการก่อสร้างรั้ว
เหล็กกั้นรอบสนาม

200,000

โครงการทําเสาธงสีหมู่
บ้านพร้อมกระถางคบเพ
ลิงและสกอร์บอร์ด

50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหน้าที่ทํา
การองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ์

80,000

โครงการวางระบบน้ํา
เพื่อรดหญ้าสนามหญ้า

60,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้องร่อง
ระบายน้ํา คสล.จาก
บ้านนายพรมมา-สี่แยก
ทางไปสลักได

130,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบ้านสุข
สวัสดิ์ เลียบคลองอิสาน
เขียว - ถนนสาย
พยุห์/ขุนหาญ เขต
ตําบลปราสาทเยอ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านจังเอิญ - 
ถนนโพนปลัด/เขวา

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายเสี่ยน 
- บ้านนางสําเนียง นัย
เนตร หมู่ที่ 1

53,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากสี่แยกคุ้มบ้าน
หนองอีตู้ - บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 7

113,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในบ้านหนอง
ยาว หมู่ที่ 9 ซอยบ้าน
น้อย จากบ้านนางดวน 
– บ้านนายวสันต์

88,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบ้านสุข
สวัสดิ์ เลียบคลองอิสาน
เขียว - ถนนสาย
พยุห์/ขุนหาญ เขต
ตําบลปราสาทเยอ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านจังเอิญ - 
ถนนโพนปลัด/เขวา

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายเสี่ยน 
- บ้านนางสําเนียง นัย
เนตร หมู่ที่ 1

53,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากสี่แยกคุ้มบ้าน
หนองอีตู้ - บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 7

113,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในบ้านหนอง
ยาว หมู่ที่ 9 ซอยบ้าน
น้อย จากบ้านนางดวน 
– บ้านนายวสันต์

88,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้านพะ
แวะเหนือ ซอยสระ
หนองคู

99,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
หนองยาวรอบบ้านน้อย
จากบ้านนายคําผิว - 
บ้านนายคําสิงห์ หมู่ที่ 9

112,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
หนองอิไทยซอยแยกคุ้ม
ทุ่งลุยลาย

79,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านแขม - 
ถนนโพนปลัด/หนองอิ
ไทย

100,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านระหาร 
หมู่ที่ 10 - บ้านสลักได 
หมู่ที่ 6 (ต่อโครงการ
เดิม)

31,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้านพะ
แวะเหนือ ซอยสระ
หนองคู

99,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
หนองยาวรอบบ้านน้อย
จากบ้านนายคําผิว - 
บ้านนายคําสิงห์ หมู่ที่ 9

112,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
หนองอิไทยซอยแยกคุ้ม
ทุ่งลุยลาย

79,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านแขม - 
ถนนโพนปลัด/หนองอิ
ไทย

100,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านระหาร 
หมู่ที่ 10 - บ้านสลักได 
หมู่ที่ 6 (ต่อโครงการ
เดิม)

31,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านสลักได - 
บ้านสะแก หมู่ที่ 6 (ต่อ
โครงการเดิม)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายภายในหมู่บ้าน
หนองอิไทย หมู่ที่ 4

124,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านพะแวะ
ใต้ - บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

70,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายตะวันออกหมู่
บ้านห้วย - ป่าช้าบ้าน
หนองอิไทย

152,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในคุ้มหนองย่าโมง

101,700

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านเขวา ถนน
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

101,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านสลักได - 
บ้านสะแก หมู่ที่ 6 (ต่อ
โครงการเดิม)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายภายในหมู่บ้าน
หนองอิไทย หมู่ที่ 4

124,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านพะแวะ
ใต้ - บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

70,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายตะวันออกหมู่
บ้านห้วย - ป่าช้าบ้าน
หนองอิไทย

152,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในคุ้มหนองย่าโมง

101,700

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านเขวา ถนน
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

101,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านพะแวะเหนือ 
ซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12

101,700

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านห้วย หมู่ที่ 5

49,100

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตสําเร็จ (รั้ว
คาวบอย) หน้าหมู่บ้าน
ระหาร ถนนหนอง
แคน/จันลม

169,000

โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านเขวา หมู่ที่ 
2

30,000

โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านพะแวะ
เหนือ หมู่ที่ 12

30,000

โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านสลักได หมู่
ที่ 6

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านพะแวะเหนือ 
ซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12

101,700

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา (คสล.) ภาย
ในหมู่บ้านห้วย หมู่ที่ 5

49,100

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตสําเร็จ (รั้ว
คาวบอย) หน้าหมู่บ้าน
ระหาร ถนนหนอง
แคน/จันลม

169,000

โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านเขวา หมู่ที่ 
2

30,000

โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านพะแวะ
เหนือ หมู่ที่ 12

30,000

โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านสลักได หมู่
ที่ 6

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านหนองอิไทย 
หมู่ที่ 4

30,000

โครงการวางท่อ คสล
.พร้อมพื้นคอนกรีตภาย
ในหมู่บ้านโพนปลัด
บริเวณสี่แยกบ้านนาง
พุฒ และสามแยก
บริเวณบ้านนางสมคิด 
หมู่ที่ 1

13,100

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําและห้องอาบน้ํา
พร้อมประปาประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สุขสวัสดิ

30,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําห้องประชุม อบต.สุข
สวัสดิ์

100,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านหนองอิไทย 
หมู่ที่ 4

30,000

โครงการวางท่อ คสล
.พร้อมพื้นคอนกรีตภาย
ในหมู่บ้านโพนปลัด
บริเวณสี่แยกบ้านนาง
พุฒ และสามแยก
บริเวณบ้านนางสมคิด 
หมู่ที่ 1

13,100

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําและห้องอาบน้ํา
พร้อมประปาประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สุขสวัสดิ

30,000

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําห้องประชุม อบต.สุข
สวัสดิ์

100,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ห้องน้ําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ หมู่
ที่ 7

150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินลูกรังสายร่อง
จังเอิญด้านทิศตะวันตก
จากแยกถนนสายโพน
ปลัด/เขวา - เขตตําบล
ปราสาทเยอ

133,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกสาย
ประปาบ้านเขวา - เขต
ตําบลปราสาทเยอ

98,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ห้องน้ําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ หมู่
ที่ 7

150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินลูกรังสายร่อง
จังเอิญด้านทิศตะวันตก
จากแยกถนนสายโพน
ปลัด/เขวา - เขตตําบล
ปราสาทเยอ

133,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกสาย
ประปาบ้านเขวา - เขต
ตําบลปราสาทเยอ

98,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากฟาร์มปลานางหนู
ปัด - ที่นานายปัญญา 
โพนปลัด

62,000

โครงการขยายเขต
จําหน่ายไฟฟ้าบ้านระ
หารจาก 2 เฟส เป็น 3 
เฟส พร้อมติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
จํานวน 1 ลูก

200,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรแยกบ้าน
หนองอิไทย/บ้านหนอง
ยาว - หลังที่ทําการ อบ
ต.สุขสวัสดิ์

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากฟาร์มปลานางหนู
ปัด - ที่นานายปัญญา 
โพนปลัด

62,000

โครงการขยายเขต
จําหน่ายไฟฟ้าบ้านระ
หารจาก 2 เฟส เป็น 3 
เฟส พร้อมติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
จํานวน 1 ลูก

200,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรแยกบ้าน
หนองอิไทย/บ้านหนอง
ยาว - หลังที่ทําการ อบ
ต.สุขสวัสดิ์

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับงบ
ประมาณอุดหนุนการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
47 (พ.ศ.2563) 
"ศรีสะเกษเกมส์" และ
การแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 
 (พ.ศ.2564) นคร
ลําดวนเกมส์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

150,000

โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และคุณภาพผู้เรียน 5 
กลุ่ม สาระหลักของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบ
ต.สุขสวัสดิ์ 6 แห่ง

โครงการราชพิธี รัฐพิธี

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับนัก
เรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลสุขสวัสดิ์

โครงการอุดหนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อําเภอไพรบึง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับงบ
ประมาณอุดหนุนการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
47 (พ.ศ.2563) 
"ศรีสะเกษเกมส์" และ
การแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 
 (พ.ศ.2564) นคร
ลําดวนเกมส์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

150,000

โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และคุณภาพผู้เรียน 5 
กลุ่ม สาระหลักของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบ
ต.สุขสวัสดิ์ 6 แห่ง

300,000 300,000

โครงการราชพิธี รัฐพิธี 54,000 54,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับนัก
เรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลสุขสวัสดิ์

1,160,000 1,160,000

โครงการอุดหนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อําเภอไพรบึง

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการอุดหนุนศูนย์
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด จังหวัดศรีสะเกษ

รวม 11,296,253 859,320 310,200 3,307,200 475,000 50,000 1,626,640 273,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการอุดหนุนศูนย์
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด จังหวัดศรีสะเกษ

5,000 5,000

รวม 5,123,100 376,320 10,002,967 33,700,000
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