
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

เขต/อําเภอ ไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ

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

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

พืนที 33.90 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 5,374 คน

ชาย 2,650 คน

หญิง 2,724 คน

ข้อมูล ณ วันที 12 กันยายน 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 13,825,533.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,872,815.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,794,672.46 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 17 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 13,691,840.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 62,954.91 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 32,995.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 16,122.37 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 31,094.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 533,666.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 7,457,649.87 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 5,557,358.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 11,127,790.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 8,836,352.07 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 289,087.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,321,628.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,162,637.07 บาท

งบลงทุน จํานวน 104,000.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 959,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 10,414,220.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 0.00 80,600.00 82,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 14,000.00 38,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 50,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 50,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 50,400.00 82,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 245,000.00 403,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 14,755,000.00 15,596,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 14,755,000.00 15,596,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 7,926,256.00 16,820,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 7,926,256.00 16,820,000.00

รวม 0.00 22,926,256.00 32,820,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 0.00 513,822.00 9,817,686.00

งบบุคลากร 0.00 10,466,820.00 11,103,090.00

งบดําเนินงาน 0.00 6,782,514.00 7,040,024.00

งบลงทุน 0.00 3,342,100.00 3,126,200.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 1,821,000.00 1,733,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 0.00 22,926,256.00 32,820,000.00

รวม 0.00 22,926,256.00 32,820,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,318,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 462,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,347,244

แผนงานสาธารณสุข 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,530,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,045,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 373,400

แผนงานการพาณิชย์ 615,700

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,817,686

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,820,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,516,570 1,338,540 7,855,110

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,599,850 1,338,540 4,938,390

งบดําเนินงาน 1,608,000 610,000 2,218,000

    ค่าตอบแทน 130,000 120,000 250,000

    ค่าใช้สอย 800,000 400,000 1,200,000

    ค่าวัสดุ 355,000 90,000 445,000

    ค่าสาธารณูปโภค 323,000 0 323,000

งบลงทุน 205,200 17,000 222,200

    ค่าครุภัณฑ์ 195,200 17,000 212,200

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 23,000 0 23,000

    เงินอุดหนุน 23,000 0 23,000

                                             รวม 8,352,770 1,965,540 10,318,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 218,280 0 218,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 218,280 0 218,280

งบดําเนินงาน 55,000 130,000 185,000

    ค่าใช้สอย 55,000 130,000 185,000

งบลงทุน 0 59,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 29,000 29,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 30,000 30,000

                                             รวม 273,280 189,000 462,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,779,120 0 1,779,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,779,120 0 1,779,120

งบดําเนินงาน 218,500 1,843,624 2,062,124

    ค่าตอบแทน 118,500 0 118,500

    ค่าใช้สอย 30,000 1,117,000 1,147,000

    ค่าวัสดุ 70,000 726,624 796,624

งบลงทุน 26,000 0 26,000

    ค่าครุภัณฑ์ 26,000 0 26,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,480,000 1,480,000

    เงินอุดหนุน 0 1,480,000 1,480,000

                                             รวม 2,023,620 3,323,624 5,347,244

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 90,000 90,000

    เงินอุดหนุน 90,000 90,000

                                             รวม 240,000 240,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 877,380 0 877,380

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 877,380 0 877,380

งบดําเนินงาน 804,000 0 804,000

    ค่าตอบแทน 118,000 0 118,000

    ค่าใช้สอย 425,000 0 425,000

    ค่าวัสดุ 260,000 0 260,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000

งบลงทุน 2,749,000 0 2,749,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,749,000 0 2,749,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                                             รวม 4,430,380 100,000 4,530,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 70,000 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 0 840,000 165,000 1,005,000

    ค่าใช้สอย 0 820,000 165,000 985,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000

                                             รวม 40,000 840,000 165,000 1,045,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 218,400 0 218,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 218,400 0 218,400

งบดําเนินงาน 85,000 70,000 155,000

    ค่าใช้สอย 85,000 70,000 155,000

                                             รวม 303,400 70,000 373,400

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 154,800 154,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 154,800 154,800

งบดําเนินงาน 390,900 390,900

    ค่าตอบแทน 10,900 10,900

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

    ค่าวัสดุ 170,000 170,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

งบลงทุน 70,000 70,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 70,000 70,000

                                             รวม 615,700 615,700

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,817,686 9,817,686

    งบกลาง 9,817,686 9,817,686

                                             รวม 9,817,686 9,817,686



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,318,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 462,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,347,244

แผนงานสาธารณสุข 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,530,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,045,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 373,400

แผนงานการพาณิชย์ 615,700

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,817,686

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,820,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 32,820,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
32,820,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายภูริต  อภิรักษ์วรการ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายสุพร  ไชยบุรณากร)

ตําแหน่ง นายอําเภอไพรบึง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอ ไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 13,949.50 0.00 0.00 18,000 27.78 % 23,000

     ภาษีบํารุงท้องที 54,677.15 0.00 0.00 60,000 -6.67 % 56,000

     ภาษีป้าย 1,200.00 0.00 0.00 1,800 66.67 % 3,000

     อากรการฆ่าสัตว์ 610.00 0.00 0.00 800 -37.50 % 500

รวมหมวดภาษีอากร 70,436.65 0.00 0.00 80,600 82,500

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 915.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 192.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 807.71 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 430.00 0.00 0.00 500 0.00 % 500

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ -9.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 1,000.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าปรับการผิดสัญญา 26,640.00 0.00 0.00 0 100.00 % 5,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 9,300.00 0.00 0.00 12,500 148.00 % 31,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 1,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 39,275.71 0.00 0.00 14,000 38,500

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 72,418.27 0.00 0.00 50,000 100.00 % 100,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 72,418.27 0.00 0.00 50,000 100,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค
หรือการพาณิชย์ 3,630.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,414.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 50,000 100.00 % 100,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 10,044.00 0.00 0.00 50,000 100,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 32,500.00 0.00 0.00 40,000 80.75 % 72,300

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 200 0.00 % 200

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 48,420.00 0.00 0.00 10,200 -1.96 % 10,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 80,920.00 0.00 0.00 50,400 82,500

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 350,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,285,619.47 0.00 0.00 9,060,000 -1.21 % 8,950,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,751,697.43 0.00 0.00 2,187,000 5.17 % 2,300,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 18,000 94.44 % 35,000

     ภาษีสุรา 864,453.56 0.00 0.00 920,000 30.43 % 1,200,000

     ภาษีสรรพสามิต 1,891,295.43 0.00 0.00 2,000,000 0.00 % 2,000,000

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 1,520.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าภาคหลวงแร่ 26,781.31 0.00 0.00 40,000 25.00 % 50,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 83,896.58 0.00 0.00 30,000 33.33 % 40,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 141,073.00 0.00 0.00 500,000 34.00 % 670,000

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 1,500

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,046,336.78 0.00 0.00 14,755,000 15,596,500
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 6,307,462.00 0.00 0.00 7,926,256 112.21 % 16,820,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 6,307,462.00 0.00 0.00 7,926,256 16,820,000

รวมทุกหมวด 20,626,893.41 0.00 0.00 22,926,256 32,820,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,820,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 82,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 23,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  5,000  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 56,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  4,000  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
ภาษีป้าย จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  1,200  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  300  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 38,500 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา   เนืองจากตังรับยอดรวมทังปี  โดย
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวันที 19 มิถุนายน  2558
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา   เนืองจากตังรับยอดรวมทังปี  โดย
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวันที 19 มิถุนายน  2558
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้จากตังรับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบ
ประมาณทีผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3456  ลงวันที 19 มิถุนายน  2558
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 31,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน 18,500  บาท  เนืองจากตัง
รับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่าน
มา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลง
วันที 19 มิถุนายน  2558
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้จากตังรับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบ
ประมาณทีผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3456  ลงวันที 19 มิถุนายน  2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  50,000  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  50,000  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 82,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 72,300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  32,300  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากตังรับยอดรวมทังปี  โดย
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวันที 19 มิถุนายน  2558
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตํา◌่กว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  200 บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,596,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้จากตังรับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบ
ประมาณทีผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3456  ลงวันที 19 มิถุนายน  2558
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,950,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  110,000  บาท  เนืองจากตัง
รับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่าน
มา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลง
วันที 19 มิถุนายน  2558
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  113,000  บาท  เนืองจากตัง
รับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่าน
มา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลง
วันที 19 มิถุนายน  2558
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  17,000  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
ภาษีสุรา จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  280,000 บาท  เนืองจากตัง
รับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่าน
มา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลง
วันที 19 มิถุนายน  2558
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา     เนืองจากตังรับยอดรวมทังปี  โดย
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวันที 19 มิถุนายน  2558
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  10,000  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  10,000  บาท  เนืองจากตังรับ
ยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2558
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 670,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน 170,000  บาท  เนืองจากตัง
รับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่าน
มา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลง
วันที 19 มิถุนายน  2558
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการจากตังรับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบ
ประมาณทีผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3456  ลงวันที 19 มิถุนายน  2558

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,820,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,820,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  8,893,744  บาท  เนืองจาก
ตังรับยอดรวมทังปี  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่าน
มา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  ลง
วันที 19 มิถุนายน  2558
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 42,840 0 0 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 3,510 0 0 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 3,510 0 0 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 7,200 0 0 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 186,000 0 0 2,232,000 0 % 2,232,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 243,060 0 0 2,916,720 2,916,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 93,040 0 0 1,836,213 32.12 % 2,425,950

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 14,430 0 0 133,800 3.14 % 138,000

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 0 0 121,800 3.45 % 126,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 720 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 46,620 0 0 821,500 0.12 % 822,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 23,900 0 0 94,140 -7.14 % 87,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 181,490 0 0 3,008,173 3,599,850

รวมงบบุคลากร 424,550 0 0 5,924,893 6,516,570

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 206,830 -37.15 % 130,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 216,830 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 3,000 0 0 293,500 -31.86 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 140,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม 0 0 0 15,000 1,233.33 % 200,000

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ 0 0 0 0 100 % 20,000

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

โครงการป้องกันสถาบันเทิดไท้องค์
ราชัน สมานฉันท์สามัคคีเพือความ
ปรองดอง

0 0 0 0 100 % 30,000

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

โครงการอบต.สุขสวัสดิร่วมกับจังหวัด
ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการเคลือนที
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

0 0 0 36,800 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพ
ของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.และ
พนักงานส่วนตําบล

0 0 0 0 100 % 200,000

อบต.เคลือนที 0 0 0 30,000 -100 % 0

อบรมสัมมนา 0 0 0 110,487 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 3,000 0 0 775,787 800,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 140,000 -28.57 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100,000 -25 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 410,000 355,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 229,513 8.93 % 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 9,500 -15.79 % 8,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 105,000 -42.86 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 354,013 323,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000 0 0 1,756,630 1,608,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโต๊ะรับแขก 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า 0 0 0 11,000 -100 % 0

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

จัดซือตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 0 0 0 0 100 % 100,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 11,100 -100 % 0

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

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 11,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 43,100 195,200

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 10,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 43,100 205,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 23,000 0 % 23,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 53,000 23,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 53,000 23,000

รวมงานบริหารทัวไป 427,550 0 0 7,777,623 8,352,770
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 50,250 0 0 1,094,390 3.9 % 1,137,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 7,060 0 0 0 0 % 0

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8,260 0 0 147,150 5.04 % 154,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500 0 0 12,270 -60.39 % 4,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 67,070 0 0 1,295,810 1,338,540

รวมงบบุคลากร 67,070 0 0 1,295,810 1,338,540

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 82,000 21.95 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 102,000 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 112,700 -86.69 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
การจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-
laas

0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษี 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

จัดทําแผนทีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 257,700 400,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 80,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 439,700 610,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

จ่ายเป็นเงินจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล 0 0 0 37,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 37,300 17,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 37,300 17,000

รวมงานบริหารงานคลัง 67,070 0 0 1,772,810 1,965,540

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 494,620 0 0 9,550,433 10,318,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 207,240 5.33 % 218,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 207,240 218,280

รวมงบบุคลากร 0 0 0 207,240 218,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 17,270 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 17,270 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและอปพร. 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายของ
ประชาชนเกียวกับวินัยจราจร 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 55,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 67,270 55,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 274,510 273,280

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกันสาธารณภัยใน
สถานศึกษาในเขตพืนทีตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 0 0 0 20,000 400 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 130,000

วันทีพิมพ์ : 12/9/2559  09:19:01 หน้า : 7/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 29,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับ
เพลิงชนิดผงเคมีแห้งชนาด 15 ปอนด์ 0 0 0 54,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 54,000 29,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

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

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 30,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 54,000 59,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 74,000 189,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 348,510 462,280

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 13,530 0 0 385,050 195.13 % 1,136,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,680 0 0 0 0 % 0

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,800 0 0 242,260 147.96 % 600,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 24,510 0 0 669,310 1,779,120

รวมงบบุคลากร 24,510 0 0 669,310 1,779,120

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 50,000 100 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 18,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000 118,500

ค่าใช้สอย

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 75,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

0 0 0 50,000 -100 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 175,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 70,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 295,000 218,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 26,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 26,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 24,510 0 0 964,310 2,023,620

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 722,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 722,400 0

รวมงบบุคลากร 0 0 0 722,400 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับนักเรียนก่อนปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ

0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสด
ผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สุขสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดตังโรงเรียนอนุบาล
สุขสวัสดิ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลสุข
สวัสดิ

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา อปท. 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0 0 0 1,453,600 -37.26 % 912,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,638,600 1,117,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 823,474 -14.8 % 701,624

วัสดุการศึกษา 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 858,474 726,624

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,497,074 1,843,624
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 350,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 350,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 1,428,000 3.64 % 1,480,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,428,000 1,480,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,428,000 1,480,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 4,997,474 3,323,624

รวมแผนงานการศึกษา 24,510 0 0 5,961,784 5,347,244

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการควบและป้องกันโรคติดต่อ โรค
ไข้หวัดใหญ่ 2009/โรคไข้หวัดนก/โรค
ฉีหนู/โรคไข้เลือดออก

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 90,000 0 % 90,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 90,000 90,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 90,000 90,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 240,000 240,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 240,000 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 38,850 0 0 513,500 4.11 % 534,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 3,295 0 0 0 0 % 0

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,050 0 0 255,460 2.45 % 261,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,950 0 0 48,000 -18.63 % 39,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 51,145 0 0 858,960 877,380

รวมงบบุคลากร 51,145 0 0 858,960 877,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 65,000 3.08 % 67,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 65,000 118,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 3,000 0 0 39,701 51.13 % 60,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 3,000 0 0 399,701 425,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 280,000 260,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 2,000 -50 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000 1,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000 0 0 746,701 804,000
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

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

0 0 0 0 100 % 30,000

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

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสะแก - แยกถนนลาดยาง
สายหนองแคน/จันลม บ้านสลักได หมู่ที  
6

0 0 0 0 100 % 75,000

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

0 0 0 0 100 % 100,000

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

0 0 0 0 100 % 114,000

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

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้านเขวา - บ้านละโอง 
หมู่ที 2

0 0 0 0 100 % 100,000

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

0 0 0 0 100 % 100,000

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

0 0 0 0 100 % 80,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในบ้านอาลัย ซอย
บ้านนายใส หมู่ที 7

0 0 0 0 100 % 31,000

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

0 0 0 0 100 % 59,000

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

0 0 0 0 100 % 61,000

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

0 0 0 0 100 % 50,000

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

0 0 0 0 100 % 78,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านหนองอิ
ไทย    หมู่ที 4

0 0 0 0 100 % 100,000

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

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านห้วย - แยกถนน
ลาดยางสายบ้านหนองแคน/จันลม

0 0 0 0 100 % 25,000

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

0 0 0 0 100 % 109,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโพนปลัด หมู่ที 1 - บ้านเข
วา หมู่ที 2

0 0 0 0 100 % 78,000

วันทีพิมพ์ : 12/9/2559  09:19:01 หน้า : 16/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสลักได - แยกถนนลาด
ยางสายหนองแคน/จันลม บ้านสลักได 
หมู่ที 6

0 0 0 0 100 % 56,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในบ้านสลักไดจากประตู 
รร.บ้านสลักได - บ้านนายทิม บ้านสลัก
ได หมู่ที 6

0 0 0 0 100 % 69,000

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านจังเอิญ
สายรอบหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองอิ
ไทยจากบ้านนางวิไลวรรณ  - บ้าน
นายกบินทร์เอก  หมู่ที 4

0 0 0 0 100 % 91,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) 
ภายในคุ้มบ้านหนองย่าโมง บ้านอาลัย 
หมู่ที 7

0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) 
ภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมู่
บ้าน  หมู่ที 12

0 0 0 0 100 % 60,000

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

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) 
ภายในหมู่บ้านหนองยาว ซอยกลางบ้าน  
 หมู่ที 9

0 0 0 0 100 % 140,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) 
แบบปิด พร้อมวางตะแกรงเหล็กภายใน
หมู่บ้านเขวา หมู่ที 2

0 0 0 0 100 % 100,000

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

0 0 0 0 100 % 99,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ

0 0 0 0 100 % 150,000
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังถนน
ภายในหมู่บ้านแขม (ซอยบ้านนางสงวน 
- บ้านนางวัน )  หมู่ที 11

0 0 0 0 100 % 42,000

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
จากบ้านนายสังวาลย์ -  ถนนบ้านพะแวะ
ใต้ / บ้านสลักได  หมู่ที 12

0 0 0 0 100 % 39,000

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หน้า
ศาลาประชาคม ฝังทิศตะวันออกบ้าน
ห้วย หมู่ที 5

0 0 0 0 100 % 61,000

โครงกาารวางท่อระบายนําพร้อมลงท่อ 
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Dia 
1.00 x 1.00 เมตร พร้อมถมดินหลังท่อ 
จากบ้านนายเสียน ใจเรือง - ถนนสาย
บ้านโพนปลัด/จังเอิญ บ้านโพนปลัด หมู่
ที 1

0 0 0 0 100 % 122,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 2,749,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,749,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 54,145 0 0 1,605,661 4,430,380

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ติดตังสัญญาณไฟกระพริบ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

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

0 0 0 90,000 -100 % 0
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โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย 
สายบ้านนายประยูร - บ้านนายอ้วน  หมู่
ที 4

0 0 0 90,000 -100 % 0

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

0 0 0 198,000 -100 % 0

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านห้วย - แยกถนน
ลาดยางสายบ้านหนองแคน/จันลม ต่อ
โครงการเดิม

0 0 0 99,000 -100 % 0

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

0 0 0 98,000 -100 % 0

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายนํา(คสล
)ภายในหมู่บ้านอาลัย จากสีแยกทางทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน หมู่ที 7

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายนําแบบปิด
พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตะแกรง ภายใน
หมู่บ้านหนองยาว ซอยหน้าศาลา
ประชาคม -แยกคุ้มบ้านน้อย หมู่ที  9

0 0 0 65,000 -100 % 0

โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้าน
พะแวะเหนือ หมู่ที 12 0 0 0 97,000 -100 % 0

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

0 0 0 92,000 -100 % 0

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

0 0 0 97,000 -100 % 0

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

0 0 0 99,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภายในบ้านหนองอิ
โมง หมู่ที 7 ต่อจากจุดเดิม

0 0 0 98,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านเขวา หมู่ที 2 
ซอยหลังโรงเรียนบ้านเขวา

0 0 0 99,000 -100 % 0

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

0 0 0 98,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านระหาร หมู่ที 10 - 
บ้านสลักได หมู่ที 6

0 0 0 155,000 -100 % 0

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

0 0 0 60,000 -100 % 0

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

0 0 0 98,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายหลังโรงเรียนบ้านหนอง
อิไทย - บ้านอาลัย

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านสุข
สวัสดิ - หนองควายจ่อย หมู่ที 11 0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจังเอิญ หมู่ที 3 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําผ่าซีก
ภายในหมู่บ้านห้วย ซอยทางทิศตะวัน
ออกหมู่บ้าน

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกหนองตาเทียว บ้านเขวา 
หมู่ที 2 0 0 0 93,000 -100 % 0

โครงการติดตังป้ายแนะนําสถานทีใน
เขตตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 45,000 -100 % 0
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โครงการวางท่อระบายนําระบายนําแบบ
ปิดพร้อมบ่อพักฝาปิด เหล็กตะแกรงภาย
ในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบหมู่
บ้าน หมู่ที  12

0 0 0 66,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

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

0 0 0 99,000 -100 % 0

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

0 0 0 99,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
บ้านพะแวะใต้ - หนองสาธารณะ หนอง
ไผ่ หมู่ที  8

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
บ้านระหาร - ถนนสายบ้านปราสาท
เยอ/ระหาร  หมู่ที 10

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายบ้านพะแวะใต้ - ป่าโคกปราสาทเยอ 
หมู่ที  8

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายบ้านพะแวะเหนือ- ถนนสายบ้าน
สลักได / บ้านหนองอิไทย

0 0 0 99,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 2,674,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,724,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 210,000 -52.38 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 210,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 210,000 100,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 2,934,000 100,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 54,145 0 0 4,539,661 4,530,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวไทยห่างไกลความ
รุนแรง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุตําบล
สุขสวัสดิ 0 0 0 0 100 % 20,000

ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 0 0 0 50,000 -100 % 0

พัฒนาบทบาทสตรี เด็ก ผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวไทยห่างไกลความรุนแรง 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 70,000 70,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 70,000 70,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัน
สําคัญต่าง ๆ 12,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชนตําบลสุขสวัสดิ 12,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 24,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 40,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 24,000 0 0 40,000 40,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลสุขสวัสดิเกมส์  ครังที 20 0 0 0 0 100 % 120,000
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-  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 50,000

-  ค่าใช้จ่ายในตามโครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์เกมส์  ครังที 16 0 0 0 0 100 % 450,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตําบลสุข
สวัสดิเกมส์ ครังที 19 0 0 0 120,000 -100 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2559 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 300,000 820,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 300,000 840,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 300,000 840,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการส่ง
เสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิน 0 0 0 0 100 % 20,000

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจําปี พ.ศ.2559 0 0 0 0 100 % 50,000

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

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

ค่าใช้จ่ายตามโครงการผ้าป่าข้าวหลาม
สืบสานตํานานประเพณีท้องถินบ้านโพน
ปลัด

0 0 0 10,000 -100 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนึงตําบล
หนึงวัฒนธรรม 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2558 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานผู้สูงอายุและสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช่จ่ายในการจัดฝึกอบรมการดูแล
สุขภาพผู้สูงวัย เนืองในวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2559

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมศาสนพิธี
และไวยาวัจกร 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชนตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 20,000 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีอันดี
งามของท้องถิน 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 250,000 165,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 250,000 165,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 250,000 165,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 24,000 0 0 590,000 1,045,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 208,920 4.54 % 218,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 208,920 218,400

รวมงบบุคลากร 0 0 0 208,920 218,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 17,410 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 17,410 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 89,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงกรส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสด
เพือเพิมความอุดุมสมบุรณ์ของดิน 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรตามหลัก
ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 30,000

ฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพแก่เกษตรกร
ตําบลสุขสวัสดิ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสดเพือเพิม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 179,000 85,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 226,410 85,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 435,330 303,400
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริฯ 0 0 0 0 100 % 50,000

ปล่อยปลา ปลูกป่า เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ

0 0 0 20,000 -100 % 0

ปลูกหญ้าแฝก 0 0 0 20,000 -100 % 0

รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติสิงแวดล้อม

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 70,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 50,000 70,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 485,330 373,400
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แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนานุบาล

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 9,327 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 9,327 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 9,327 0

รวมงานกิจการสถานธนานุบาล 0 0 0 9,327 0

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 126,360 3.51 % 130,800

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 150,360 154,800

รวมงบบุคลากร 0 0 0 150,360 154,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,530 3.51 % 10,900

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 15,530 10,900

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 6,972 904.02 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 12,372 142.48 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 19,344 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0 0 0 70,000 142.86 % 170,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 70,000 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 87,628 14.12 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 500 -100 % 0

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 88,628 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 193,502 390,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนําแบบซับเมิสซิเบิล
ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลท์จํานวน 2 ตัว 
พร้อมตู้ควบคุมการทํางานของมอเตอร์
ไฟฟ้า จํานวน 2 ตู้

0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่งเครือง
ยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนําได้ 1,130 
ลิตรต่อนาที จํานวน 1 เครือง

0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 46,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการ ขยายท่อเมนจ่ายนําระบบ
ประปาภายในหมู่บ้านเขวาหมู่ที 2 0 0 0 65,000 -100 % 0

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

โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายนําประปา
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนปลัด หมู่
ที 1

0 0 0 160,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 225,000 70,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 271,000 70,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 614,862 615,700

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 624,189 615,700

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 97,249 22.85 % 119,472

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 6,972,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 2,275,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1,500 0 0 18,000 66.67 % 30,000

สํารองจ่าย 0 0 0 157,313 24.6 % 196,014

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 93,787 -30.69 % 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 150,000 6.67 % 160,000

รวมงบกลาง 1,500 0 0 516,349 9,817,686

รวมงบกลาง 1,500 0 0 516,349 9,817,686

รวมงบกลาง 1,500 0 0 516,349 9,817,686

รวมแผนงานงบกลาง 1,500 0 0 516,349 9,817,686

รวมทุกแผนงาน 598,775 0 0 22,926,256 32,820,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
อําเภอ ไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,820,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,352,770 บาท
งบบุคลากร รวม 6,516,570 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก  จํานวน514,080  บาท
        -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1 คน อัตราเงินเดือนๆละ 20,400  บาท  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน ๆ อัตราเดือน ๆ ละ 11,220  บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  จํานวน  42,120  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน  1 คน อัตราเดือนละ  1,750  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาทและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน  อัตราเงินเดือนๆ ละ 880 บาท ต่อคน จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จํานวน 42,120  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตราเงินเดือน ๆ ละ 1,750  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 880  บาท ต่อคน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 86,400  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตราเงินเดือน ๆละ 7,200  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400  บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน 2,232,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
        -ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 11,220  บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 134,640  บาท
        -ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 9,180   บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 110,160บาท
        -ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 22
 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,200  บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 1,900,800  
บาท
       -ตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 คน อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,200  บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 86,400
  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,599,850 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,425,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  2,425,950  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
      - ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา  ตัง
ไว้ 397,680  บาท
      - ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา  ตัง
ไว้ 392,370  บาท
       -ตําแหน่ง หัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 อัตรา  ตังไว้ 288,120  บาท
       - ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ  องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 อัตรา  ตังไว้ 317,520 บาท
       - ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไปชํานาญการองค์การบริหารส่วน
ตําบล    จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 288,120  บาท
      -  ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 262,560  บาท
      - ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 222,240  บาท
      - ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง องค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 257,340  บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน  จํานวน  138,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินเพิมพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
      -ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 84,000 บาท
      -ตําแหน่งนิติกรชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 54,000  บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน 126,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน/เงินเพิมพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
     -ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 84,000  บาท
     -ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 822,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 822,480  บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
   -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 156,000  บาท
    -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าบันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 126,480 บาท
     -ตําแหน่ง นักการภารโรง องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 108,000  บาท
      -ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 108,000 บาท
      -ตําแหน่ง คนงานทัวไป องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2อัตรา ตัง
ไว้ 216,000  บาท
      -ตําแหน่ง ยาม องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 108,000  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 87,420 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน87,420  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
   -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 3,420  บาท
    -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าบันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 24,000บาท
     -ตําแหน่ง นักการภารโรง องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 12,000  บาท
      -ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 12,000 บาท
      -ตําแหน่ง คนงานทัวไป องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ตังไว้ 24,000 บาท
      -ตําแหน่ง ยาม องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 12,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,608,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน 130,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมายและค่าตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ตําบล สํานักงานปลัด ตามสิทธิทีกฏหมายกําหนด(ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29
 กันยายน  2557)

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 200,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เพือประชาสัมพันธ์ อบต.ค่าจัดทําป้ายประกาศ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างหมาจัดทําเว็ปไซด์ฯลฯ ภายในทีทํา
การ อบต.  ตังไว้  50,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตังอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินเตอร์
เน็ตความเร็วสูงประจําตําบลสุขสวัสดิ (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที
องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด) ตังไว้ 150,000  บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน  50,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเครืองใช้ในการ
รับรอง ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายเพือต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน  ตังไว้ 20,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าร้บรอง  อาหารว่างและเครืองดืมในการประชุม
สภา ประชุมท้องถิน หรืออนุุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมาย
หรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน เป็นต้น ตังไว้ 20,000  บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา เนืองในโอกาศสําคัญ
ต่างๆ ตังไว้ 10,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรม ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง สํานักงานปลัด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฯลฯ  ตัง
ไว้ 80,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและ
อืนๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของสํานักงานปลัด ผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบต. ฯลฯ  ตังไว้ 120,000  บาาท
โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-เพือใช้จ่ายตามโครงการจัดสือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของอบต.สุข
สวัสดิ (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 140 ข้อ 1)
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โครงการดําเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของอบต.ระดับ
อําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายตามโครงการดําเนินงานศูนย์ข้อมุลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ของ อบต.ระดับอําเภอไพรบึง ตังไว้ 30,000  บาท
โครงการป้องกันสถาบันเทิดไท้องค์ราชัน สมานฉันท์สามัคคีเพือความ
ปรองดอง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการ ป้องกันสถาบันเทิดไท้องค์ราชันสมานฉันท์สามัคคีเพือความ
ปรองดอง (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 118 ข้อ 12) ตัง
ไว้ 30,000 บาท
โครงการอบต.เคลือนที จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการ อบต.เคลือนที (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 137 ข้อ 2 ) ตังไว้ 20,000  บาท
โครงการอบรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.และ
พนักงานส่วนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการ อบรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพของคณะผุ้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.และพนักงานส่วนตําบล (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 137 ข้อ 1) ตังไว้ 200,000  บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร ยานพาหนะและขน
ส่งและทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน  ตังไว้ 100,000  บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนต่างๆ เช่น ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร นําหมึกปรินท์ ธงชาติ แฟ้ม นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดคงทนต่าง ๆ
 เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน เทป พันสายไฟ หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ ปลักไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า   เครืองรับโทรทัศน์ ดอกลําโพง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถึง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อมส้ิอม หม้อหุงข้าว ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คืม ชะแลง จอบ เสียม เลือย ขวาน  ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราบ อิฐหรือซีเมนต์เล็อก กระเบือง ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อนําบาดาลฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย  แบตเตอรี ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯทีเกียวข้องกับวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด เทป
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้าง อัดขยาย ภายถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ทีเกียวกับวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,floppy Disk,Remobable Disk,Compact Disk Digital 
Video Disk Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reelmagnetic Tape,Cassette Tape ,Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ หน่วยประมวล
ผล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ แมมโมรี
ซิป เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบต่าง ๆ เช่นแบบ
ดิสเกตต์ แบบออพติคอล อะแดปเตอร์ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 323,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สุขสวัสดิ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการอบต.สุขสวัสดิ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์และค่าบริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การ์ดและค่าสือ
สารอืน ๆ เช่นค่าดูแลเว็ปไซต์ ค่าเช่าพืนทีเว็ปไซต์ ค่าโนเมนเนม ค่า
เคเบิลเทวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกิดขึน
เกียวกับการบริการ
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งบลงทุน รวม 205,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะรับแขก จํานวน 30,000 บาท
เพือซือโต๊ะรับแขก จํานวน 1 ชุด ซึงมีรายละเอียดดังนี
  - มีทีเท้าแขนพร้อมพนักพิงและโต๊ะตรงกลาง
  - มีตัวสันไม่น้อยกว่า 2 ตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า (0.81x0.72x0.90
 เมตร)
  - มีตัวยาว ไม่น้อยกว่า 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า (0.80x1.82x0.90
 เมตร)
  - โต๊ะกลางไม่น้อยกว่า 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า (0.60x0.90x0.45
 เมตร)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองทํานําเย็นจํานวน 2 เครือง จํานวน 30,000 บาท
จัดซือเครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อประปาจํานวน ไม่น้อยกว่า 2 ก๊อก
  -ตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
  -ถึงบรรจุนําภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกัว
  -มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํา
  -มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
  -ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮริตซ์
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 135 ข้อ 28)
จัดซือตู้เย็น จํานวน 15,000 บาท
จัดซือตู้เย็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต  ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แผน
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 135 ข้อ 27)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 100,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 1  จํานวน 1 เครือง
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 Core)หรือดี
กว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิดECC DDR 3  หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
-สนับสนุนการทํางาน RALD ไม่น้อยกว่า RAID 0,1,5,
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Dribe) ชนิด SCSI หรือ SAS 
หรือSATA ทีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ
ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อย
กว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
-มี DVD-ROM  หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (lntermal) หรือภาย
นอก (Ebternal) จํานวน 1 หน่วย
-    มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17
 นิว จํานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant  หรือ Hot Swap จํานวน 2
 หน่วย (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 133 ข้อ 19)
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnk Jet) จํานวน 8,600 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(lnkjet Printer) จํานวน 2 เครือง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10
 ภาพต่อนาที
-มีช่องต่อ (lnterface)แบบParallelหรือusb 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับA 4,Letter,LegalและCustom โดยถาดใส่กระดาษ
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 130 ข้อ 5)
จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 11,600 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟจํานวน 2 เครือง
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kva(630 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 131 ข้อ 9)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมุลข่าวสารของอบต.สุข
สวัสดิ ตามแบบที อบต.สุขสวัสดิกําหนด (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 140 ข้อ 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 23,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอไพรบึง  ตังไว้  10,000  บาท
   -เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอไพร
บึง (ศป.ปส.อ.ไพรบึง)

อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  ตังไว้  10,000  บาท
   -เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)จังหวัดศรีสะเกษ

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอไพรบึง  ตังไว้   3,000  บาท
    -เพือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการบริจาคโลหิต  อําเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,965,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,338,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,338,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,137,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล กอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  ดังนี
    - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ 362,640
  บาท
    - ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา  ตัง
ไว้
      311,640  บาท
    - ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน  1  อัตรา  ตัง
ไว้ 266,760
       บาท
    - ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา  ตัง
ไว้
    196,080  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  12 เดือน ๆ
 ละ 3,500  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนักงานจ้างกอง
คลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ ดังนี
    - ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  จํานวน  1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง  โดย
ถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประเจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่ายขององค์กรส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  และถือ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข  และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลุกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ.2558

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองคลังทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบ ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการ
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ เช่น จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและ
งานต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์และงานอืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถทําเองได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และลูกจ้าง
กองคลัง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืน เป็นต้น
โดยถือตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2555และทีแก้ไขเพ่ิม
เติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2558และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน    พ.ศ.2557
ค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการส่งพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้างกองคลัง สําหรับการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษี  ค่า
ธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวิทยกรและค่าใช้จ่ายอืนทีใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรม
จัดทําแผนทีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ และซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  เช่น
โต๊ะ เก้าอี คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชบอดุแลของ
กองคัง

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานักงาน เช่น เครืองเย็บ
กระดาษ กระดาษ ปากกา ดินสอ คลิป กาว ซอง ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ตลับ
หมึก โปรแกรมอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
-เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี คุณลักษณะพืน
ฐาน
     -เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็นPrinter,Copier,Scanner
และFax ภายในเครืองเดียวกัน
     -ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
     -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
     -มีช่องเชือมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
      -มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
      -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว ดํา ไม่น้อยกว่า  22 หน้าต่อ
นาที (PPm)
      -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (PPm)
      -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดํา และสี) ได้
      -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
      -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
      -สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
      -สามารถทําสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
      -สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
      -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็น
      -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 273,280 บาท
งบบุคลากร รวม 218,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 218,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 218,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน  ตังไว้ 218,280  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
 ค่าลงทะเบียน   ตังไว้ 10,000

  -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  ค่าฝึกอบรมต่างๆ พนักงาน
ส่วนตําบล และอืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาไปราชการ  ตังไว้ 30,000  บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและ
อืนๆ ของพนักงานส่วนตําบล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ
อืน ๆ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555และทีแก้ไขเพิมเติม,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 2721 ลงวันทีี 18
 ธันวาคม 2558 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการเบิกจายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)
โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายของประชาชนเกียวกับวินัยจราจร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการ
เผยแพร่ความรู้กฏหมายของประชาชนเกียวกับวินัยจราจร(แผนพัฒนา
สามปี 2560-2562  หน้า 115 ข้อ 2)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 189,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษาในเขตพืนทีตําบลสุข
สวัสดิ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการฝึกอบรมป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษาในเขตพืนที
ตําบล   สุขสวัสดิ  (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 118 ข้อ 12)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ  ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562  หน้า 115 ข้อ 1)
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 29,000 บาท
เพือจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้าจํานวน 1 เครือง ขนาดไม่น้อยกว่า 3
 กิโลวัตต์
-ไฟ AC 220 โวลท์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
-มีเครืองควบคุุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการ
เปลียนแปลง ดังนี
 -ไม่เกิน +5,5
-ส่งกําลังขับโดยตรง (Direct  Conpling)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 130 ข้อ 6)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศูนย์อปพร.อบต.สุขสวัสดิ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต.สุขสวัสดิ ตามแบบทีอบต.สุข
สวัสดิกําหนด (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที 115 ข้อ 3)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,023,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,779,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,779,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,136,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
กับพนักงานส่วนตําบลแยกเป็น
   - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  329,760  บาท
    - ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกาา  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  309,000
  บาท  ปรากฏใน: แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
เงินเดือนพนักงานครู
      เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้กับพนักงานส่วนตําบล
     - ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1-2 จํานวน  2 อัตรา จํานวน  497,640
  บาท  ปรากฏใน: แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน  1 อัตรา   จํานวน  12  เดือน ๆ
 ละ 3,500  บาท  ปรากฏใน: แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปดังนี
   -ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานศูนย์เยาวชน จํานวน  1
 อัตรา  จํานวน 167,880  บาท
   -ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา จํานวน 432,840  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 218,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างส่วนการ
ศึกษา โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประเจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่ายขององค์กรส่วนท้องถิน พ.ศ
.2557  และถือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข  และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ.2558  ปรากฏในแผนงานการศึกษา / งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,500 บาท
ค่าสวัสดิการสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก,ครู  คศ.1  เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน
บุตร  ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ  ตัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2549  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา / งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ และเพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและ
งานต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กของอบต.สุข
สวัสดิ องค์การบริหารส่วนตําบลทีไม่สามารถดําเนินการเองได้  ปรากฏ
ใน: แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัด
สําเนา  คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และซ่อม
แซมทรัยพ์สินอืนๆทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ปรากฏใน: แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้าน งาน
ครัว เช่น ถ้วย จาก ซ้อน แปรง ไม้กวาด กระติกนําร้อน หม้อหุงข้าว และ
อืนๆ ทีเกียวข้องทีใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ปรากฏ
ใน: แผนงานการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก
พิมพ์ ตลับผงหมึก เครืองสํารองไฟ โปรแกรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และเครืองถ่ายเอกสาร ปรากฏใน; แผนงานการ
ศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี  จํานวน  1 ชุด  ขนาด
ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด  จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด  ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา / งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้า  135  ข้อ 25)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน  ขนาดจอไม่น้อยกว่า  18.5
  นิว  รายละเอียดดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก ( 2 Core )  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.3 GHz  หรือดีกว่า จํานวน  1  หน่วย
-  มีความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือชนิด Solid  State Disk  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 100 GB  จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base -T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio ไม่น้อย
กว่า  600  :  1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5 นิว  จํานวน  1  หน่วย
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2559
  ปรากฏใน  : แผนงานการศึกษา  /  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า  129  ข้อ 2)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,323,624 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,843,624 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,117,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าทีพัก ค่า
อาหารว่าง เอกสารการอบรมและอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏใน : แผนการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 110 ข้อ 11)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนก่อนปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่านําดืม ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา และอืนๆ ทีเกียวข้อง
ปรากฏใน : แผนการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 107 ข้อ 8)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ อาทิ ค่าจัดสถานที ค่าจัดทําบอร์ด
นิทรรศการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัด
งาน ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 109 ข้อ 9)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซือของขวัญและของ
รางวัลสําหรับเด็ก ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงานและค่าใช้
จ่ายอืนอันเกียวเนืองกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปรากฏใน : แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 107 ข้อ 7)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทางและ
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
การศึกษาปรากฏใน : แผนการศึกษา/งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5
 คน ๆ ละ 2,000 บาท
ปรากฏใน : แผนการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 912,000 บาท
    1) ตังไว้ 448,000 บาท เพือจ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ จํานวน 80 คนๆ ละ 20
 บาท จํานวน 280 วัน
    2) ตังไว้ 144,000 บาท เพือจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
ทังนีรายการที 1-2 จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
    3) ตังไว้ 320,000 บาท ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ
ปรากฏใน : แผนการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 726,624 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 701,624 บาท
- ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ตังไว้ 165,088 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม )ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.สุขสวัสดิ จํานวน 80 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน
- ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ตังไว้ 536,536  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม )ให้กับเด็กอนุบาล นักเรียน
ชัน ป.1-ป.6 โรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จํานวน 6 โรงเรียนทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.สุข
สวัสดิ จํานวน 280 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
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วัสดุการศึกษา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ สือการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสดิ  เช่น สมุด ปากกา  ดินสอ สีเทียน สีนํามัน กระดาษ ตู้
เก็บเอกสาร ชันวางเอกสาร ตู้เก็บของ โต๊ะ เก้าอี สําหรับเด็ก และอืนๆ ที
เกียวข้อง  ปรากฏใน: แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 1,480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,480,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,480,000 บาท
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนปลัด  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนชัน อนุบาล ถึง ป.6  จํานวน  84  คน ๆ ละ 20
 บาท  จํานวน 200  วัน  เป็นเงิน  336,000.-บาท  ปรากฏใน : แผนงาน
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562  หน้า109  ข้อ 6)
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านอาลัย  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนชัน อนุบาล ถึง ป.6  จํานวน  59  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน 200
  วัน  เป็นเงิน  236,000.-บาท  ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
  หน้า109  ข้อ 6)
 -  อุดหนุนโรงเรียนบ้านสลักได  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนชัน อนุบาล ถึง ป.6  จํานวน  29  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน 200
  วัน  เป็นเงิน  116,000.-บาท  ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
  หน้า109  ข้อ 6)
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะแวะ  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนชัน อนุบาล ถึง ป.6  จํานวน  35 คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน 200
  วัน  เป็นเงิน  140,000.-บาท  ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
  หน้า109  ข้อ 6)
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองอิไทย  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนชัน อนุบาล ถึง ป.6  จํานวน  47 คน ๆ ละ 20
 บาท  จํานวน 200  วัน  เป็นเงิน 188,000.-บาท  ปรากฏใน : แผนงาน
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562  หน้า109  ข้อ 6)
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขวา  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนชัน อนุบาล ถึง ป.6  จํานวน  26 คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน 200
  วัน  เป็นเงิน 104,000.-บาท  ปรากฏใน : แผนงานการศึกษา/งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
  หน้า109  ข้อ 6)

-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนปลัด  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  5  กลุ่มสาระ
หลัก  จํานวน  60,000.-บาท  ปรากฏใน  :  แผนงานการศึกษา / งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านอาลัย  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  5  กลุ่มสาระ
หลัก  จํานวน  60,000.-บาท  ปรากฏใน  :  แผนงานการศึกษา / งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านสลักได  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  5  กลุ่มสาระ
หลัก  จํานวน  60,000.-บาท  ปรากฏใน  :  แผนงานการศึกษา / งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วันทีพิมพ์ : 12/9/2559  09:19:36 หน้า : 17/34



-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะแวะ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  5  กลุ่มสาระ
หลัก  จํานวน  60,000.-บาท  ปรากฏใน  :  แผนงานการศึกษา / งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองอิไทย  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  5  กลุ่มสาระ
หลัก  จํานวน  60,000.-บาท  ปรากฏใน  :  แผนงานการศึกษา / งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขวา  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  5  กลุ่มสาระ
หลัก  จํานวน  60,000.-บาท  ปรากฏใน  :  แผนงานการศึกษา / งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบและป้องกันโรคติดต่อ โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/โรคไข้หวัด
นก/โรคฉีหนู/โรคไข้เลือดออก

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคไข้หวัดใหมญ่ 2009/โรคไข้
หวัดนก/โรคฉีหนู/โรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 114 ข้อ 6)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  เคมีภัณฑ์ นํายาต่าง ๆ ถุงมือ สายยาง ลูก
ยาง ฯลฯ ทีเกียวกับวัสดุวิทยาศาสตร์

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท
โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  ตังไว้ 90,000  บาท
 เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตําบลสุขสวัสดิ  (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 113 ข้อ 2)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,430,380 บาท
งบบุคลากร รวม 877,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 877,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 534,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
พนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา    จํานวน 349,320
 บาท
  ตําแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 185,280
 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกองช่าง) ในสังกัด
กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน  12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ในสังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลดังนี
   -ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  144,360
  บาท
   -ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  117,360  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
   - ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1 อัตรา   จํานวน  15,060  บาท
   - ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 24,000
  บาท

งบดําเนินงาน รวม 804,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 67,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างในสังกัด
กองช่างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
ค่าเบียประชุมแก่คณะกรรมการ กําหนดราคากลางซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถินผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมา  ค่าแรงงาน  ค่าจ้างในการจัดทําค่า
พิกัด  กําหนดแนวเขตการปกครอง  ของ อปท. ค่าจัดทําผังหมู่
บ้าน/ชุมชน ตามพระราชบัญญัติการใช้ทีดินและงานอืนๆ ทีเป็น
งานบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
- ค่าธรรมเนียม ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับงานบริการ
สาธารณะ เช่น งานสํารวจออกแบบระบบไฟฟ้าสาธารณะอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเครืองใช้ในการ
รับรอง ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายเพือต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน

วันทีพิมพ์ : 12/9/2559  09:19:36 หน้า : 19/34



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ลาลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างในกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างในกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ปกติ ค่า
ซ่อมบํารุงรักษา ถนน สะพาน ฝายท่อเหลียม  ระบบประปาหมู่บ้าน  บ่อนํา
บาล เสียงตามสายหอกระจายข่าว  คลองส่งนํา  ประตูระบายนํา ท่อระบาย
นํา ทางนํา ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.และทีได้รับการถ่ายโอน

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุราคาต่อหน่วย ไม่
เกิน 5,000  บาท เช่น กระดาษ กระดาษ
สี สติกเกอร์ ปากกา ดินสอ หมึก ไม้บรรทัด สเกลวัดระยะ เครืองคิดเลข

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า เพือใช้ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ และโคมไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บัญลาส สตาชเตอร์ เครือง
วัดกระแส ถุงมือ สายเข็มขัด หมวกนิรภัย อุปกรณ์ปีนป่าย รองเท้ากัน
ไฟ ชุดป้องกันไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เพือก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารงานบริการสาธารณะ เช่น ยางแอสฟัทส์ อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย
หยาบ ไม้แบบ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น ลูกรัง ไม้รูปพรรณ สีนํา สีนํา
มัน ทินเนอร์ ไม้อัด หินย่อย หินคลุก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนทีทางอากาศ  แผนที
ทหาร เช่น แผนที มาตราส่วน 1:50,000  ประกอบการจัดทําแผนที แนว
เขตการปกครอง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เช่น หมึก
พิมพ์ แฮนดีไดร์  ทีจัดเก็บข้อมูลไดร์เวอร์ แผ่นโปรแกรม  เขียน
แบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายค่าบริการโทรศัพย์ ค่าบริการไปรษณีย์อากร
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งบลงทุน รวม 2,749,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,749,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านพะ
แวะใต้ หมู่ที  8  ซอยชอบธรรม ต่อจากโครงการเดิม

จํานวน 30,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 2.50 เมตร  ระยะทางยาว  20.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 52 ข้อที 55
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนน
สายบ้านโพนปลัด/ บ้านเขวา ต่อโครงการเดิม

จํานวน 100,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  43.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 172.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุง รักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 36   ข้อที  7
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะแก - แยกถนนลาดยาง
สายหนองแคน/จันลม บ้านสลักได หมู่ที  6

จํานวน 75,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  33.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 132.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 39 ข้อที 17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายหน้าทีทําการอบต.สุข
สวัสดิ - บ้านอาลัย  หมู่ที 7 ต่อจากโครงการเดิม

จํานวน 100,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  44.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 49 ข้อที 46
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากถนนลาดยางบ้าน
หนองแคน/จันลม - ข้างร้านเจ้านวล บ้านห้วย  หมู่ที 5

จํานวน 114,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว  57.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 199.50  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา หน้าที 39 ข้อที  15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน พะแวะเหนือ -   
บ้านสลักได  หมู่ที 12

จํานวน 100,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  44.00 เมตร  หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ  0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562
) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อ
สร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 48 ข้อ
ที 43

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเขวา - บ้านละโอ
ง หมู่ที 2

จํานวน 100,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 56.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 168.00  ตารางเมตรพร้อมลงท่อคสล
.Dai 0.30 x 1.00 ม.จํานวน 4.00 ท่อน ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับ
ปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา หน้าที 36 ข้อที 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านระหาร  - บ้าน
สลักได  หมู่ที 10

จํานวน 100,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  43.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 63 ข้อที 89
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในคุ้มหนองอิโมง 
- บ้านอาลัย หมู่ที 7 ต่อจากโครงการเดิม

จํานวน 80,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  35.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 140.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 41 ข้อที 21
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในบ้านอาลัย ซอย
บ้านนายใส หมู่ที 7

จํานวน 31,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว  18.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 54.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 41 ข้อที 21
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านพะแวะ
ใต้ หมู่ที  8  ซอยทิศตะวันออก จากบ้านนางจอมศรี - บ้านนางกองศรี

จํานวน 59,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00  เมตร  ระยะทางยาว  34.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 42 ข้อที 26
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านพะแวะ
ใต้ หมู่ที  8  ซอยทิศตะวันออก พร้อมลงท่อ คสล. จากบ้านนายเปลียน - บ้าน
นางนัด หมู่ที 8

จํานวน 61,000 บาท

ปริมาณงาน  กว้าง 2.50  เมตร  ระยะทางยาว  40.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 42 ข้อที 24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านพะแวะ
ใต้ หมู่ที  8  ซอยทิศเหนือ จากบ้านนายพรมมา - แยกถนนสายกลางหมู่บ้าน

จํานวน 50,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  22.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 42 ข้อที 25
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านสุข
สวัสดิ  (ซอยบ้านนายจําเนียร)  หมู่ที 11

จํานวน 78,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00  เมตร  ระยะทางยาว  45.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 46 ข้อที 37
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านหนองอิ
ไทย    หมู่ที 4

จํานวน 100,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว  36.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อย
กว่า 180.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุง
รักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา หน้าที 49 ข้อที 45  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบคลองอืสานเขียว 
- ถนนสายพยุห์ / ขุนหาญ บ้านสุขสวัสดิ หมู่ที 11

จํานวน 80,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  35.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 47 ข้อที 39
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านห้วย - แยกถนน
ลาดยางสายบ้านหนองแคน/จันลม

จํานวน 25,000 บาท

ปริมาณงาน  กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว  9.00  เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร sหรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 45.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 38 ข้อที 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายหลังโรงเรียนบ้านหนอง
อิไทย  -  บ้านอาลัย  หมู่ที 4

จํานวน 109,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว  39.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 195.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 37 ข้อที 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนปลัด หมู่ที 1 - บ้านเข
วา หมู่ที 2

จํานวน 78,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 140.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรตามแบบแปลนและ
รายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 35 ข้อที 2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสลักได - แยกถนนลาด
ยางสายหนองแคน/จันลม บ้านสลักได หมู่ที 6

จํานวน 56,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  24.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 96.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 52 ข้อที 54
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในบ้านสลักไดจากประตู 
รร.บ้านสลักได - บ้านนายทิม บ้านสลักได หมู่ที 6

จํานวน 69,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 120.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 40 ข้อที18
โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านจังเอิญสายรอบหมู่บ้าน จํานวน 100,000 บาท
มีปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว  150.00 เมตร ถมสูง
เฉลีย 0.80  เมตร  หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาฉลีย
 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตรและ
ลงท่อระบายนําคสล.Dai 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 10.00 ท่อน (พร้อม
ยาแนวหลังท่อ) ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครง
สร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 36 ข้อที 8
โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองอิไทยจากบ้านนางวิไลวรรณ  - บ้าน
นายกบินทร์เอก  หมู่ที 4

จํานวน 91,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  150.00 เมตร ถมสูง
เฉลีย 0.40 และ1.00 เมตร  หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาฉลีย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตรและลงท่อระบายนํา
คสล.Dai 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 5.00 ท่อน (พร้อมยาแนวหลัง
ท่อ) ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 68 ข้อที 105
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โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) ภายในคุ้มบ้านหนองย่าโมง บ้านอาลัย 
หมู่ที 7

จํานวน 90,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 0.60 เมตร  ระยะทางยาว 77.00 เมตร ลึก
เฉลีย  0.60  เมตร ขนาดบ่อพัก 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 8.00 บ่อ    พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ขนาด 0.40 x 0.40 
เมตร จํานวน จํานวน 8.00 ฝา และลงท่อ คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน  77.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนทีไม่น้อย
กว่า   46.20  ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุง
รักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 40 ข้อที 20
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) ภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยรอบ
หมู่บ้าน  หมู่ที 12

จํานวน 60,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 0.60 เมตร  ระยะทางยาว 50.00 เมตร  ลึก
เฉลีย  0.60  เมตร ขนาดบ่อพัก 0.60 x 0.60 x 0.10
 เมตร  จํานวน 5.00 บ่อ    พร้อมฝาปิดเหล็ก
ตะแกรง ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน จํานวน 5.00 ฝา และลง
ท่อ คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน  50.00 ท่อน หรือมีปริมาณ
งานพืนทีไม่น้อยกว่า   30.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562
) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อ
สร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 48 ข้อ
ที 42

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) ภายในหมู่บ้านหนองยาว จากบ้าน
นายพร บัวจันทร์ - บ้านนายพรศักดิ บัวจันทร์ หมู่ที 9

จํานวน 60,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 0.60 เมตร  ระยะทางยาว 45.00 เมตร ลึก
เฉลีย  0.60  เมตร ขนาดบ่อพัก 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 4.00 บ่อ    พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ขนาด 0.40 x 0.40 
เมตร จํานวน จํานวน 4.00 ฝา และลงท่อ คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน  45.00 ท่อน หรือมีปริมาณงานพืนทีไม่น้อย
กว่า   45.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุง
รักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 44 ข้อที 30
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล) ภายในหมู่บ้านหนองยาว ซอยกลาง
บ้าน   หมู่ที 9

จํานวน 140,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 0.60 เมตร  ระยะทางยาว 122.00 เมตร ลึก
เฉลีย  0.60  เมตร ขนาดบ่อพัก 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 11.00 บ่อ    พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง
ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน จํานวน 11.00 ฝา และลงท่อ คสล
.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน  122.00 ท่อน หรือมีปริมาณงาน
พืนทีไม่น้อยกว่า 73.20 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับ
ปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 43 ข้อที 29
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โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (คสล.) แบบปิด พร้อมวางตะแกรงเหล็กภาย
ในหมู่บ้านเขวา หมู่ที 2

จํานวน 100,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 0.60 เมตร  ระยะทางยาว 88.00 เมตรลึก
เฉลีย  0.60  เมตร ขนาดบ่อพัก 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร
จํานวน 8.00 บ่อ    พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรงขนาด 0.40 x 0.40 
เมตร จํานวน จํานวน 8.00 ฝาและลงท่อสล.ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน  88.00 ท่อนหรือมีปริมาณงานพืนทีไม่น้อย
กว่า 52.80  ตารางเมตรตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุง
รักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา หน้าที 35 ข้อที  4
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้านระ
หาร จากบ้านนางสา - บ้านนายเล็ก ต่อจากโครงการเดิม

จํานวน 99,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.50  เมตร  ระยะทางยาว  50.00 เมตร หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณงานคอนกรีตไม้น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 45 ข้อที 35
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ

จํานวน 150,000 บาท

รายละเอียดงานปรับปรุงและซ่อมแซม ดังนี
     - แผนกแรงตําภายใน ปักเสาคอนกรีต ขนาด 9 ม. เทคอนกรีต พร้ม
ติดตังอุปกรณ์บนหัวเสา ไม่น้อยกว่า 3 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน 50 ต.มม. ระยะทาง 0.120 วงจร-กม. ไม่น้อยกว่า 4 สาย ติดตัง
ชุดล่อฟ้าแรงตํา 3 เฟส 4 สาย ไม่น้อยกว่า 1 ชุด ปักเสาคอนกรีต ขนาด 8
 ม. เทคอนกรีต พร้อมติดตังอุปกรณ์บนหัวเสา ไม่น้อยกว่า 4 ต้น พาดสา
ยอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. ระยะทาง 0.150 วงจร-กม. ไม่น้อย
กว่า 2 สาย ติดตังชุดล่อฟ้าแรงตํา 1 เฟส 2 สาย ไม่น้อยกว่า 1 ชุด ติดตัง
สายยึดโยง ขนาด 50 ต.มม. ไม่น้อยกว่า 2 ชุด
     - แผนกภายในอาคาร ติดตังตู้โหลด ขนาด 60 แอมป์ 12 ช่อง ไม่น้อย
กว่า 2 ชุด เปลียนสายอืนๆ ขนาด 2x4 ไม่น้อยกว่า 100 เมตร เปลียนสาย
อืนๆ ขนาด 2x2.5 ไม่น้อยกว่า 100 เมตร

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้านแขม (ซอยบ้านนาง
สงวน - บ้านนางวัน )  หมู่ที 11

จํานวน 42,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 35.00 เมตร ถมสูง
เฉลีย 0.50 หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 122.50 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนาฉลีย
 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 705.00  ตารางเมตร
และลงท่อระบายนําคสล.Dai 0.30 x 1.00 
เมตร  จํานวน  4.00 ท่อน (พร้อมยาแนวหลังท่อ)ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 46 ข้อที 38
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายจากบ้านนายสังวาลย์ -  ถนนบ้านพะ
แวะใต้ / บ้านสลักได  หมู่ที 12

จํานวน 39,000 บาท

มีปริมาณงาน  กว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 296.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 888.00   ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 47 ข้อที 40
โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หน้าศาลาประชาคม ฝังทิศตะวันออกบ้าน
ห้วย หมู่ที 5

จํานวน 61,000 บาท

มีปริมาณงาน  วางท่อขนาด Dai 0.80  x 1.00 
เมตร จํานวน 27.00 ท่อน (พร้อมเทคอนกรีตหยาบและยาแนวปูนทราย
หลังท่อ) ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบล
สุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 39 ข้อที 16
โครงกาารวางท่อระบายนําพร้อมลงท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Dia 
1.00 x 1.00 เมตร พร้อมถมดินหลังท่อ จากบ้านนายเสียน ใจเรือง - ถนน
สายบ้านโพนปลัด/จังเอิญ บ้านโพนปลัด หมู่ที 1

จํานวน 122,000 บาท

มีปริมาณงาน กว้าง 3.60 ระยะทางยาว 33.00 เมตร ถมสูง
เฉลีย 1.00 เมตรพร้อมวางท่อคสล.จํานวน 34.00 ท่อนหรือมีปริมาณงาน
ดินถมไม่น้อยกว่า  118.80 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที
ทางองค์การบริหารส่วนตําบล สุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับ
ปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายนํา หน้าที 34 ข้อที 1

งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอขุนหาญ
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร บ้านสุขสวัสดิ เลียบคลองอิสาน
เขียว - เขตตําบลปราสาทเยอ มีรายละเอียดงาน ดังนี
     - งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงตํา (ไฟฟ้า อ.ขุนหาญดําเนิน
การ) จํานวน  10  ต้น  ระยะทางยาว 400.00 เมตร
ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ (พ
.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบาย
นํา  หน้าที 88 ข้อที 10
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 99 ข้อ 1)
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวไทยห่างไกลความ
รุนแรง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวไทยห่างไกลความ
รุนแรง (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า103 ข้อ 7)
โครงการห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุตําบลสุขสวัสดิ(แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 1039 ข้อ 5)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
-  อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึง  ตามโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ตัง
ไว้   4,000.-บาท   ปรากฏใน  : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ / งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า  127 ข้อ 14)
-  อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึง  ตามโครงการจัดงานวันพ่อ ๕  ธัน
วามหาราช  ตังไว้ 10,000.-บาท  ปรากฏใน  : แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  หน้า  127 ข้อ 11)
-  อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึง  ตามโครงการจัดงานวันแม่  12  สิง
หา ตังไว้ 6,000.-บาท  ปรากฏใน  : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ / งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า  127 ข้อ 12)
-  อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึง  ตามโครงการเทศกาลปีใหม่และงาน
กาชาด  ตังไว้ 10,000.-บาท  ปรากฏใน  : แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  หน้า  127 ข้อ 9)
-  อุดหนุนทีว่าการอําเภอไพรบึง  ตามโครงการจัดงานงานดอกลําดวน
บานสืบสานประเพณีสีเผ่าไทย (รําตร๊ด)  ตังไว้ 10,000.-บาท  ปรากฏ
ใน  : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  หน้า  127 ข้อ 13)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 840,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลสุขสวัสดิเกมส์  ครังที 20 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนาม  ค่า
กรรมการ  ค่าอาหารและเครืองรับรอง  ค่าเครืองดืมตลอดการจัดการแข่ง
ขัน  และอืนๆทีเกียวข้อง  ปรากฏใน  :  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ / งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562  หน้า 106 ข้อ 5)
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทักษะทางการกีฬาต้านยาเสพ
ติด  อาทิ  ค่าชุดนักกีฬา  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าเบีย
เลียง ค่าวัสดุ  ค่าอุปกร์กีฬา และอืนๆทีเกีียวข้อง  ปรากฏใน  :  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งานกีฬาและนันทนาการ  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า  105  ข้อ 1)
-  ค่าใช้จ่ายในตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์เกมส์  ครังที 
16

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์เกมส์  ครัง
ที 16  อาทิ  ค่าวัสดุกีฬา  ค่ารับรอง  ค่าเครืองดืมตลอดงานค่ากรรมการ
ตัดสิน  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที  ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครืองเสียง  ค่าจ้าง
เหมาจัดทําสนามแข่งขัน  ค่าวัสดุ  เอกสารทีเกียวข้อง  และอืนๆทีเกียว
ข้อง  ปรากฏใน  :  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งาน
กีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 106 ข้อ 6)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการจัดการแข่งขัน
กีฬา  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ในระดับต่าง  อาทิ  ค่าชุดนักกีฬา  ค่าเบีย
เลียงนักกีฬา นักกีฑา  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าเก็บตัวนักกีฬา  ค่า
วัสดุ   อุปกรณ์กีฬา  และอืนๆทีเกียวข้อง  ปรากฏใน : แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานกีฬาและนันทนาการ  (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า  105 ข้อ 3)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ เช่น ฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตาข่าย เพือใช้ในการแข่งขันกีฬา
ของ   อบต.สุขสวัสดิและเพือสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชน ประชาชนในพืนที อบต.สุขสวัสดิ ปรากฏใน: แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิน อาทิ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
เครืองเสียงและเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์แะอืนทีเกียวข้อง ปรากฏใน : แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 124 ข้อ 4)
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- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี พ.ศ.2559 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจ้างเหมาจัดสถานที  ค่าตอบแทนการ
แสดง  ค่ารับรอง ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์  ของรางวัล  เงินรางวัล  และอืนๆที
เกียวข้อง  ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  หน้า 123 ข้อ 6) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดสถานที  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพระ
วิทยากร  ค่าพระพีเลียง  และอืนๆทีเกียวข้อง  ปรากฏใน : แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 125 ข้อ 8)
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรมธรรมะสําหรับประชาชนตําบลสุขสวัสดิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดสถานที  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุทีจําเป็นในการ
จัดงาน  และอืนๆทีเกียวข้อง  ปรากฏใน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560-2562  หน้าที 123  ข้อ 3)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่าของรางวัล ค่าของที
ระลึก ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และอืนๆ ทีเกียวข้อง ปรากฏ
ใน : แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ / งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 124 ข้อ 6)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 303,400 บาท
งบบุคลากร รวม 218,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 218,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 218,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้ 218,400  บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จํานวน 15,000 บาท
-ค่าลงทะเบียน  ตังไว้ 5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างและอืนๆ  

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและ
อืนๆ ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
โครงกรส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดเพือเพิมความอุดุมสมบุรณ์ของดิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกปู๋ยพืชสดเพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน(แผนพัฒนาสามปี 2560-25625 หน้า 100 ข้อ 3)
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โครงการฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการอบรมเกษตรกรตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง(แผนพัฒนา
สามปี 2560-2562 หน้า 100 ข้อ 2)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า เพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ใน
โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า เพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 121 ข้อ 3)
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ อาทิ ค่าสํารวจ ค่า
เอกสาร ค่าจัดทําสือ และอืนๆ ทีเกียวข้อง(แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 122 ข้อ 5)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 615,700 บาท
งบบุคลากร รวม 154,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 154,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ ดังนี
   - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประปา 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป ในสังกัดกองช่าง องค์การบริการส่วนตําบลสุขสวัสดิ ดังนี
    - ตําแหน่ง ผุ้ช่วยเจ้าหน้าทีประปา 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 390,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตาม นส. ที มท 0808.2/3072 ลว
. 29 ก.ย. 2547
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าแรงงาน ค่าจ้างในการจัดทํา ซ่อมแซม ท่อเมน
ประปา ติดตังเครืองสูบนําองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ และอืนๆ ที
เกียวข้องกับงานทดสอบคุณภาพนําทีใช้ในการผลิตนําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ
- ค่าธรรมเนียม ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับงานบริการ
สาธารณะ เช่น งานทดสอบคุณภาพนํา งานออกแบบ ระบบควบคุม
คุณภาพนําอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างในกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมสัมมนา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างในกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุในการผลิตนํา
ประปา จํานวน 6 แห่ง เช่น สารส้ม คลอรีน กรวดกรอง กรวด
หยาบ มิเตอร์ประปา ท่อประปา ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ชุด
อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพนําดิบ ฯลฯ

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

เพือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าในการผลิตนําประปา จํานวน 6 หมู่บ้าน
งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาล บ้านหนองยาว หมู่ที 9 จํานวน 70,000 บาท
บ่อบาดาลมีขนาดกว้าง 6 นิว ความลึกบ่อ 0.50 - 42.00 เมตร  ท่อ
กรุ PVC 6 นิว ตามแบบแปลนและรายละเอียดทีทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลสุขสวัสดิ (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํา  หน้าที 78 ข้อที 4

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,817,686 บาท
งบกลาง รวม 9,817,686 บาท
งบกลาง รวม 9,817,686 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 119,472 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน
จ้างของ อบต.สุขสวัสดิ
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,972,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนัีบสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง
อายุ จํานวน 877 ราย จํานวน  12 หมู่บ้าน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,275,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ จํานวน 237 ราย ๆ ละ800 บาท จํานวน 12 เดือน

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

สํารองจ่าย จํานวน 196,014 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่น ดินถล่ม ภัยแล้ง นําท่วม ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย นํา
ป่า หรือเหตุทีเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับสาธารณภัยอืน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 65,000 บาท
เพืือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2552

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของพนักงานส่วนตําบล(กบท.)อัตรา
ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 มาตรา 6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 65,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 119,472

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,972,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 196,014

เบียยังชีพคนพิการ 2,275,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 130,800 218,400 261,720 600,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 39,060

เงินเดือนพนักงาน 534,600 1,136,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,500

ค่าเบียประชุม 15,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 65,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 119,472

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,972,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 196,014

เบียยังชีพคนพิการ 2,275,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

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

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 977,040 2,188,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 138,000 138,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 92,280 155,340

เงินเดือนพนักงาน 218,280 3,563,070 5,452,350

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 38,500

ค่าเบียประชุม 15,000

วันทีพิมพ์ : 12/9/2559  09:20:19 หน้า : 2/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,900 67,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 70,000 60,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลสุขสวัสดิเกมส์  
ครังที 20

120,000

-  ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาต้านยาเสพ
ติด

50,000

-  ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนโครงการส่ง
เสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิน

20,000

-  ค่าใช้จ่ายในตาม
โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์
เกมส์  ครังที 16

450,000

- ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี พ.ศ.2559

50,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการบรรพชา
สามเณรฤดูร้อนเฉลิม
พระเกียรติ

60,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
จัดการแข่งขันกีฬา

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

230,000 407,900

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 215,000 355,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 65,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลสุขสวัสดิเกมส์  
ครังที 20

120,000

-  ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาต้านยาเสพ
ติด

50,000

-  ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนโครงการส่ง
เสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิน

20,000

-  ค่าใช้จ่ายในตาม
โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์
เกมส์  ครังที 16

450,000

- ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี พ.ศ.2559

50,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการบรรพชา
สามเณรฤดูร้อนเฉลิม
พระเกียรติ

60,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
จัดการแข่งขันกีฬา

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดฝึกอบรม
ธรรมะสําหรับ
ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
นิทรรศการแสดผลงาน
ทางวิชาการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สุขสวัสดิ

25,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ผู้สูงอายุและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 5,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ/อบรม 15,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนอบรมสัมมนา 5,000

ค่าลงทะเบียน

โครงกรส่งเสริม
เกษตรกรปลูกปุ๋ยพืช
สดเพือเพิมความอุดุม
สมบุรณ์ของดิน

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดฝึกอบรม
ธรรมะสําหรับ
ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
นิทรรศการแสดผลงาน
ทางวิชาการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สุขสวัสดิ

25,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ผู้สูงอายุและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 50,000 155,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ/อบรม 200,000 265,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนอบรมสัมมนา 5,000

ค่าลงทะเบียน 50,000 50,000

โครงกรส่งเสริม
เกษตรกรปลูกปุ๋ยพืช
สดเพือเพิมความอุดุม
สมบุรณ์ของดิน

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบและ
ป้องกันโรคติดต่อ โรค
ไข้หวัดใหญ่ 
2009/โรคไข้หวัด
นก/โรคฉีหนู/โรคไข้
เลือดออก

50,000

โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์เผย
แพร่

โครงการดําเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างของอบต
.ระดับอําเภอ

โครงการปล่อยปลา 
ปลูกป่า เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมเฉลิม
พระเกียรติพระบรม
ราชินีนาถ

20,000

โครงการป้องกัน
สถาบันเทิดไท้องค์
ราชัน สมานฉันท์
สามัคคีเพือความ
ปรองดอง

โครงการเผยแพร่
ความรู้กฎหมายของ
ประชาชนเกียวกับวินัย
จราจร

โครงการฝึกอบรม ส่ง
เสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ

30,000

โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรตามหลัก
ปรัญชาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันสาธารณภัยใน
สถานศึกษาในเขต
พืนทีตําบลสุขสวัสดิ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบและ
ป้องกันโรคติดต่อ โรค
ไข้หวัดใหญ่ 
2009/โรคไข้หวัด
นก/โรคฉีหนู/โรคไข้
เลือดออก

50,000

โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์เผย
แพร่

20,000 20,000

โครงการดําเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างของอบต
.ระดับอําเภอ

30,000 30,000

โครงการปล่อยปลา 
ปลูกป่า เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมเฉลิม
พระเกียรติพระบรม
ราชินีนาถ

20,000

โครงการป้องกัน
สถาบันเทิดไท้องค์
ราชัน สมานฉันท์
สามัคคีเพือความ
ปรองดอง

30,000 30,000

โครงการเผยแพร่
ความรู้กฎหมายของ
ประชาชนเกียวกับวินัย
จราจร

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรม ส่ง
เสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ

30,000

โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรตามหลัก
ปรัญชาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันสาธารณภัยใน
สถานศึกษาในเขต
พืนทีตําบลสุขสวัสดิ

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

โครงการพัฒนา
บทบาทสตรี ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัว
ไทยห่างไกลความ
รุนแรง

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

912,000

โครงการห่วงใยและใส่
ใจผู้สูงอายุตําบลสุข
สวัสดิ

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริฯ

50,000

โครงการอบต.เคลือนที

โครงการอบรมสัมมนา
เพิมประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหารสมาชิก 
อบต.และพนักงานส่วน
ตําบล

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับภาษี ค่า
ธรรมเนียมและใบ
อนุญาตต่างๆ

จัดทําแผนทีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 300,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
บทบาทสตรี ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัว
ไทยห่างไกลความ
รุนแรง

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

912,000

โครงการห่วงใยและใส่
ใจผู้สูงอายุตําบลสุข
สวัสดิ

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริฯ

50,000

โครงการอบต.เคลือนที 20,000 20,000

โครงการอบรมสัมมนา
เพิมประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหารสมาชิก 
อบต.และพนักงานส่วน
ตําบล

200,000 200,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับภาษี ค่า
ธรรมเนียมและใบ
อนุญาตต่างๆ

20,000 20,000

จัดทําแผนทีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 250,000 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 65,000 415,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 135,000 215,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 95,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 100,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 701,624

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000

วัสดุอืน 170,000

วัสดุการศึกษา 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 1,000

ค่าไฟฟ้า 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
โต๊ะพร้อมเก้าอี 10,000

จัดซือโต๊ะรับแขก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
คอมพิวเตอร์ 16,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (lnk Jet)

จัดซือเครืองสํารองไฟ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็น
จํานวน 2 เครือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 701,624

วัสดุก่อสร้าง 15,000 65,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 210,000

วัสดุอืน 170,000

วัสดุการศึกษา 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 60,000 61,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000 8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
โต๊ะพร้อมเก้าอี 10,000

จัดซือโต๊ะรับแขก 30,000 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
คอมพิวเตอร์ 16,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 100,000 100,000

จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

17,000 17,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (lnk Jet) 8,600 8,600

จัดซือเครืองสํารองไฟ 11,600 11,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็น
จํานวน 2 เครือง 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือตู้เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านพะแวะใต้ หมู่ที  8 
 ซอยชอบธรรม ต่อจาก
โครงการเดิม

30,000

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านจัง
เอิญ - แยกถนนสาย
บ้านโพนปลัด/ บ้านเข
วา ต่อโครงการเดิม

100,000

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสะแก - แยก
ถนนลาดยางสายหนอง
แคน/จันลม บ้านสลัก
ได หมู่ที  6

75,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) สายหน้าทีทํา
การอบต.สุขสวัสดิ - 
บ้านอาลัย  หมู่ที 7 ต่อ
จากโครงการเดิม

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) จากถนนลาด
ยางบ้านหนองแคน/จัน
ลม - ข้างร้านเจ้านวล 
บ้านห้วย  หมู่ที 5

114,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้าน พะ
แวะเหนือ -   บ้านสลัก
ได  หมู่ที 12

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือตู้เย็น 15,000 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า 29,000 29,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านพะแวะใต้ หมู่ที  8 
 ซอยชอบธรรม ต่อจาก
โครงการเดิม

30,000

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านจัง
เอิญ - แยกถนนสาย
บ้านโพนปลัด/ บ้านเข
วา ต่อโครงการเดิม

100,000

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสะแก - แยก
ถนนลาดยางสายหนอง
แคน/จันลม บ้านสลัก
ได หมู่ที  6

75,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) สายหน้าทีทํา
การอบต.สุขสวัสดิ - 
บ้านอาลัย  หมู่ที 7 ต่อ
จากโครงการเดิม

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) จากถนนลาด
ยางบ้านหนองแคน/จัน
ลม - ข้างร้านเจ้านวล 
บ้านห้วย  หมู่ที 5

114,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้าน พะ
แวะเหนือ -   บ้านสลัก
ได  หมู่ที 12

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านเขวา - 
บ้านละโอง หมู่ที 2

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านระหาร 
 - บ้านสลักได  หมู่ที 
10

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในคุ้ม
หนองอิโมง - บ้าน
อาลัย หมู่ที 7 ต่อจาก
โครงการเดิม

80,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในบ้าน
อาลัย ซอยบ้านนายใส 
หมู่ที 7

31,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านพะแวะใต้ หมู่ที  8 
 ซอยทิศตะวันออก 
จากบ้านนางจอมศรี - 
บ้านนางกองศรี

59,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านพะแวะใต้ หมู่ที  8 
 ซอยทิศตะวันออก 
พร้อมลงท่อ คสล. จาก
บ้านนายเปลียน - บ้าน
นางนัด หมู่ที 8

61,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านพะแวะใต้ หมู่ที  8 
 ซอยทิศเหนือ จากบ้าน
นายพรมมา - แยก
ถนนสายกลางหมู่บ้าน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านเขวา - 
บ้านละโอง หมู่ที 2

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านระหาร 
 - บ้านสลักได  หมู่ที 
10

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในคุ้ม
หนองอิโมง - บ้าน
อาลัย หมู่ที 7 ต่อจาก
โครงการเดิม

80,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในบ้าน
อาลัย ซอยบ้านนายใส 
หมู่ที 7

31,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านพะแวะใต้ หมู่ที  8 
 ซอยทิศตะวันออก 
จากบ้านนางจอมศรี - 
บ้านนางกองศรี

59,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านพะแวะใต้ หมู่ที  8 
 ซอยทิศตะวันออก 
พร้อมลงท่อ คสล. จาก
บ้านนายเปลียน - บ้าน
นางนัด หมู่ที 8

61,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านพะแวะใต้ หมู่ที  8 
 ซอยทิศเหนือ จากบ้าน
นายพรมมา - แยก
ถนนสายกลางหมู่บ้าน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านสุขสวัสดิ  (ซอย
บ้านนายจําเนียร)  หมู่
ที 11

78,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านหนองอิไทย    หมู่
ที 4

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายเลียบคลอง
อืสานเขียว - ถนนสาย
พยุห์ / ขุนหาญ บ้าน
สุขสวัสดิ หมู่ที 11

80,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้าน
ห้วย - แยกถนนลาด
ยางสายบ้านหนอง
แคน/จันลม

25,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายหลัง
โรงเรียนบ้านหนองอิ
ไทย  -  บ้านอาลัย  หมู่
ที 4

109,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโพนปลัด หมู่ที 
1 - บ้านเขวา หมู่ที 2

78,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสลักได - แยก
ถนนลาดยางสายหนอง
แคน/จันลม บ้านสลัก
ได หมู่ที 6

56,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านสุขสวัสดิ  (ซอย
บ้านนายจําเนียร)  หมู่
ที 11

78,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายในหมู่
บ้านหนองอิไทย    หมู่
ที 4

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายเลียบคลอง
อืสานเขียว - ถนนสาย
พยุห์ / ขุนหาญ บ้าน
สุขสวัสดิ หมู่ที 11

80,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้าน
ห้วย - แยกถนนลาด
ยางสายบ้านหนอง
แคน/จันลม

25,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายหลัง
โรงเรียนบ้านหนองอิ
ไทย  -  บ้านอาลัย  หมู่
ที 4

109,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโพนปลัด หมู่ที 
1 - บ้านเขวา หมู่ที 2

78,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสลักได - แยก
ถนนลาดยางสายหนอง
แคน/จันลม บ้านสลัก
ได หมู่ที 6

56,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในบ้านสลักได
จากประตู รร.บ้านสลัก
ได - บ้านนายทิม บ้าน
สลักได หมู่ที 6

69,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านจังเอิญสายรอบ
หมู่บ้าน

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองอิไทย
จากบ้านนางวิไลวรรณ 
 - บ้านนายกบินทร์เอก 
 หมู่ที 4

91,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล) ภาย
ในคุ้มบ้านหนองย่าโมง 
บ้านอาลัย หมู่ที 7

90,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล) ภาย
ในหมู่บ้านพะแวะ
เหนือ ซอยรอบหมู่บ้าน 
 หมู่ที 12

60,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล) ภาย
ในหมู่บ้านหนองยาว 
จากบ้านนายพร บัว
จันทร์ - บ้านนายพร
ศักดิ บัวจันทร์ หมู่ที 9

60,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล) ภาย
ในหมู่บ้านหนองยาว 
ซอยกลางบ้าน   หมู่ที 
9

140,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) แบบ
ปิด พร้อมวางตะแกรง
เหล็กภายในหมู่บ้านเข
วา หมู่ที 2

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในบ้านสลักได
จากประตู รร.บ้านสลัก
ได - บ้านนายทิม บ้าน
สลักได หมู่ที 6

69,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านจังเอิญสายรอบ
หมู่บ้าน

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองอิไทย
จากบ้านนางวิไลวรรณ 
 - บ้านนายกบินทร์เอก 
 หมู่ที 4

91,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล) ภาย
ในคุ้มบ้านหนองย่าโมง 
บ้านอาลัย หมู่ที 7

90,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล) ภาย
ในหมู่บ้านพะแวะ
เหนือ ซอยรอบหมู่บ้าน 
 หมู่ที 12

60,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล) ภาย
ในหมู่บ้านหนองยาว 
จากบ้านนายพร บัว
จันทร์ - บ้านนายพร
ศักดิ บัวจันทร์ หมู่ที 9

60,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล) ภาย
ในหมู่บ้านหนองยาว 
ซอยกลางบ้าน   หมู่ที 
9

140,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (คสล.) แบบ
ปิด พร้อมวางตะแกรง
เหล็กภายในหมู่บ้านเข
วา หมู่ที 2

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภาย
ในหมู่บ้านระหาร จาก
บ้านนางสา - บ้านนาย
เล็ก ต่อจากโครงการ
เดิม

99,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าภาย
ในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ

150,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังถนนภายใน
หมู่บ้านแขม (ซอยบ้าน
นางสงวน - บ้านนาง
วัน )  หมู่ที 11

42,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายจาก
บ้านนายสังวาลย์ -  
ถนนบ้านพะแวะใต้ / 
บ้านสลักได  หมู่ที 12

39,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. หน้าศาลา
ประชาคม ฝังทิศตะวัน
ออกบ้านห้วย หมู่ที 5

61,000

โครงกาารวางท่อ
ระบายนําพร้อมลงท่อ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง Dia 1.00 x 
1.00 เมตร พร้อมถม
ดินหลังท่อ จากบ้าน
นายเสียน ใจเรือง - 
ถนนสายบ้านโพน
ปลัด/จังเอิญ บ้านโพน
ปลัด หมู่ที 1

122,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อนํา
บาดาล บ้านหนองยาว 
หมู่ที 9

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายภาย
ในหมู่บ้านระหาร จาก
บ้านนางสา - บ้านนาย
เล็ก ต่อจากโครงการ
เดิม

99,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าภาย
ในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุข
สวัสดิ

150,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังถนนภายใน
หมู่บ้านแขม (ซอยบ้าน
นางสงวน - บ้านนาง
วัน )  หมู่ที 11

42,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายจาก
บ้านนายสังวาลย์ -  
ถนนบ้านพะแวะใต้ / 
บ้านสลักได  หมู่ที 12

39,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. หน้าศาลา
ประชาคม ฝังทิศตะวัน
ออกบ้านห้วย หมู่ที 5

61,000

โครงกาารวางท่อ
ระบายนําพร้อมลงท่อ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง Dia 1.00 x 
1.00 เมตร พร้อมถม
ดินหลังท่อ จากบ้าน
นายเสียน ใจเรือง - 
ถนนสายบ้านโพน
ปลัด/จังเอิญ บ้านโพน
ปลัด หมู่ที 1

122,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อนํา
บาดาล บ้านหนองยาว 
หมู่ที 9

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
อปพร.อบต.สุขสวัสดิ

ปรับปรุงป้ายประชา
สัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าว
สาร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000 100,000 1,480,000

รวม 9,817,686 615,700 373,400 1,045,000 70,000 4,530,380 240,000 5,347,244
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
อปพร.อบต.สุขสวัสดิ 30,000 30,000

ปรับปรุงป้ายประชา
สัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าว
สาร

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 23,000 1,643,000

รวม 462,280 10,318,310 32,820,000
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