
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

เขต/อําเภอ เมืองบึงกาฬ    จังหวัดบึงกาฬ
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105 ม. 11 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000

พืนที 66.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 6,876 คน

ชาย 3,430 คน

หญิง 3,446 คน

ข้อมูล ณ วันที 6 พฤศจิกายน 2561

HP
Rectangle



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสว่าง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลโนนสว่าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
โนนสว่างอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนสว่างจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,107,905.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,253,863.53 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 3,026,027.57 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 30,698,906.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 268,998.81 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 176,950.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 145,315.38 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 908,270.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 137,413.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,337,536.15 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 12,724,423.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 5,943,881.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 0.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 2,881,048.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,812,843.48 บาท

งบลงทุน จํานวน 137,490.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 112,500.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 0.00 456,438.00 320,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 547,840.00 497,020.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 260,000.00 270,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 1,150,000.00 1,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 300,500.00 230,300.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 0.00 2,714,778.00 2,817,320.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 22,931,288.00 18,002,162.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 22,931,288.00 18,002,162.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 17,372,657.00 31,339,754.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 17,372,657.00 31,339,754.00

รวม 0.00 43,018,723.00 52,159,236.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 0.00 2,685,073.00 11,237,124.00

งบบุคลากร 3,204,514.00 14,334,580.00 14,453,980.00

งบดําเนินงาน 1,134,854.00 12,987,170.00 12,122,452.00

งบลงทุน 0.00 10,181,900.00 11,704,180.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 2,810,000.00 2,621,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 4,339,368.00 43,018,723.00 52,159,236.00

รวม 4,339,368.00 43,018,723.00 52,159,236.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,503,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,466,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,238,732

แผนงานสาธารณสุข 502,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 330,840

แผนงานเคหะและชุมชน 7,195,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 880,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,235,000

แผนงานการเกษตร 30,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,400,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,237,124

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 52,159,236





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,403,760 0 2,151,900 8,555,660

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,779,120 0 2,151,900 5,931,020

งบดําเนินงาน 1,980,000 30,000 1,725,000 3,735,000

    ค่าตอบแทน 550,000 0 245,000 795,000

    ค่าใช้สอย 1,300,000 30,000 490,000 1,820,000

    ค่าวัสดุ 130,000 0 620,000 750,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 370,000 370,000

งบลงทุน 145,760 0 31,940 177,700

    ค่าครุภัณฑ์ 145,760 0 31,940 177,700

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

                                             รวม 8,564,520 30,000 3,908,840 12,503,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 836,280 0 836,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 836,280 0 836,280

งบดําเนินงาน 30,000 450,000 480,000

    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 0 340,000 340,000

    ค่าวัสดุ 0 110,000 110,000

งบลงทุน 0 70,000 70,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

                                             รวม 866,280 600,000 1,466,280

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,051,440 1,610,840 0 2,662,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,051,440 1,610,840 0 2,662,280

งบดําเนินงาน 415,000 2,977,452 0 3,392,452

    ค่าตอบแทน 155,000 0 0 155,000

    ค่าใช้สอย 220,000 1,551,800 0 1,771,800

    ค่าวัสดุ 40,000 1,425,652 0 1,465,652

งบลงทุน 0 1,800,000 0 1,800,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,650,000 0 1,650,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 150,000 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,334,000 50,000 2,384,000

    เงินอุดหนุน 0 2,334,000 50,000 2,384,000

                                             รวม 1,466,440 8,722,292 50,000 10,238,732



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 120,000 0 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 0 120,000

งบดําเนินงาน 0 300,000 300,000

    ค่าใช้สอย 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 82,500 82,500

    เงินอุดหนุน 0 82,500 82,500

                                             รวม 120,000 382,500 502,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 330,840 330,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 330,840 330,840

                                             รวม 330,840 330,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,191,480 120,000 517,440 1,828,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,191,480 120,000 517,440 1,828,920

งบดําเนินงาน 1,500,000 100,000 405,000 2,005,000

    ค่าตอบแทน 280,000 0 30,000 310,000

    ค่าใช้สอย 570,000 0 365,000 935,000

    ค่าวัสดุ 650,000 100,000 10,000 760,000

งบลงทุน 261,480 2,800,000 300,000 3,361,480

    ค่าครุภัณฑ์ 11,480 2,800,000 0 2,811,480

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 250,000 0 300,000 550,000

                                             รวม 2,952,960 3,020,000 1,222,440 7,195,400



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000

                                             รวม 140,000 140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 170,000 620,000 0 790,000

    ค่าใช้สอย 170,000 620,000 0 790,000

งบลงทุน 0 0 60,000 60,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

                                             รวม 170,000 620,000 90,000 880,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 6,235,000 6,235,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,235,000 6,235,000

                                             รวม 6,235,000 6,235,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

                                             รวม 30,000 30,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 1,280,000 1,280,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

    ค่าวัสดุ 400,000 400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 800,000 800,000

                                             รวม 1,400,000 1,400,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,237,124 11,237,124

    งบกลาง 11,237,124 11,237,124

                                             รวม 11,237,124 11,237,124



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,503,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,466,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,238,732

แผนงานสาธารณสุข 502,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 330,840

แผนงานเคหะและชุมชน 7,195,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 880,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,235,000

แผนงานการเกษตร 30,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,400,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,237,124

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 52,159,236

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลโนน
สว่าง และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองบึงกาฬ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 52,159,236 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
52,159,236 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่างมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายประครอง   โคระถา)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่าง

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอ เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 89,400.00 -32.89 % 60,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 354,838.00 -29.55 % 250,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 12,200.00 -18.03 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 456,438.00 320,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 180,370.00 10.88 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 5,020.00 0.00 % 5,020.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 12,250.00 -63.27 % 4,500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -16.67 % 250,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 30,200.00 -33.77 % 20,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 0.00 547,840.00 497,020.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 260,000.00 270,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 30.43 % 1,500,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 1,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 500.00 -40.00 % 300.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -46.67 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 300,500.00 230,300.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 9,760,495.00 -4.26 % 9,344,307.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 4,471,391.00 -31.90 % 3,045,200.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 572,005.00 -93.12 % 39,360.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 3,806,540.00 -49.45 % 1,924,235.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 0.00 3,713,640.00 -15.50 % 3,138,162.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -15.88 % 50,470.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 0.00 175,588.00 -51.90 % 84,450.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 0.00 371,629.00 1.17 % 375,978.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 0.00 22,931,288.00 18,002,162.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 0.00 17,372,657.00 80.40 % 31,339,754.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 17,372,657.00 31,339,754.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 0.00 43,018,723.00 52,159,236.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 52,159,236   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 320,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 497,020 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,020 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 4,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 270,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 230,300 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,002,162 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,344,307 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนในปี
นี
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,045,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนในปี
นี
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 39,360 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนในปี
นี
ภาษีสุรา จํานวน 1,924,235 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนในปี
นี
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,138,162 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนในปี
นี
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,470 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนในปี
นี
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 84,450 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนในปี
นี
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 375,978 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนในปี
นี

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 31,339,754 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 31,339,754 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึนในปี
นี

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  11:22:49 หน้า : 2/2

HP
Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 637,560 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 110,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 0 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 0 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 747,560 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,115,280 2,637,480 1.89 % 2,687,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 284,100 7.71 % 306,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 902,856 -24.48 % 681,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 150,000 -46.67 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,115,280 3,998,436 3,779,120

รวมงบบุคลากร 0 0 1,862,840 6,623,076 6,403,760

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ    จังหวัดบึงกาฬ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 300,000 16.67 % 350,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 92,200 -13.23 % 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 60,000 33.33 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 502,200 550,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 465,000 7.53 % 500,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายก
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวกมาลัยช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวกมาลัยช่อ
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานในราชอาณาจักร 0 0 0 300,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้าง
และลูกจ้าง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 0 0 0 200,000 0 % 200,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 300,000 0 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ทีดินทีสาธารณประโยชน์ 0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการเทศบาลเคลือนที 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสํานัก
งานเทศบาลตําบลโนนสว่าง 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตบุคลากร
และเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการ ด้วยใจอย่างมีสุข

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาล 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เพือให้เกิดการท่องเทียวในพืนที 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,700,000 1,300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 25 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 120,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,322,200 1,980,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

  เก้าอีพลาสติก  0 0 0 25,000 -100 % 0

  ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เก้าอี 0 0 0 0 100 % 31,760

ค่าจัดซือเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 12,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เครืองรับโทรสาร 0 0 0 0 100 % 6,000

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 12,000

โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต  0 0 0 25,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียง 0 0 0 0 100 % 50,000

ไมค์โครโฟนพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบดิจิตอลชุดไมล์คออ่อน 0 0 0 95,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 16,000

กล้องวงจรปิด 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 32,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0 0 0 3,300 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 218,700 145,760

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโนนสว่าง 0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 500,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 718,700 145,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000 15,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 1,862,840 9,698,976 8,564,520

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 30,000 30,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,105,800 36.34 % 1,507,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 15,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 27,000 33.33 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 479,040 17.06 % 560,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 39,780 19.31 % 47,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,666,620 2,151,900

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,666,620 2,151,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 200,000 0 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 12,500 140 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 227,500 245,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 315,000 -47.62 % 165,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
เขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 130,000 -61.54 % 50,000

โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดซือโปรแกรมบริหารงาน
ประปา 0 0 0 65,000 0 % 65,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 570,000 490,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 400,000 0 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุอืน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 620,000 620,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 365,000 -31.51 % 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 7,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 492,000 370,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,909,500 1,725,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 10,000 -100 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 11,940

ตู้บานเลือนกระจกสูง 0 0 0 6,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน  โค๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน- นําเย็น 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,500 31,940

รวมงบลงทุน 0 0 0 47,500 31,940

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 0 3,623,620 3,908,840

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 1,862,840 13,352,596 12,503,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 257,040

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 483,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 836,280

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 836,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 30,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 866,280

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 245,700 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 534,800 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 72,960 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 853,460 0

รวมงบบุคลากร 0 0 0 853,460 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 57,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 57,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 0 0 0 73,700 8.55 % 80,000

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวน
ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนืองใน
วันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  ประจําปี  2559

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 333,700 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุอืน 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 490,700 450,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

  เครืองปรับอากาศ    0 0 0 37,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โต๊ะทํางาน  0 0 0 9,600 -100 % 0

โต๊ะทํางาน  ขนาด  5  ฟุต 0 0 0 6,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น-นําร้อน 0 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือหัวฉีด 0 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0 0 0 3,700 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า  0 0 0 3,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือชุดแฝงไฟสัญญาณหยุดตรวจ 0 0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 82,700 70,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 82,700 70,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 80,000 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 80,000 80,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 1,506,860 600,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 1,506,860 1,466,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 244,690 748,160 3.1 % 771,360

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 13,500 344.44 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 215,496 2.13 % 220,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 6,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 244,690 983,156 1,051,440

รวมงบบุคลากร 0 0 244,690 983,156 1,051,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 150,000 0 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 155,000 155,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการทีเทศบาล
ไม่สามารถทําเองได้ 0 0 0 250,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
เขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   0 0 29,096 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 29,096 370,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,025 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,025 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 49,121 565,000 415,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 180,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 293,811 1,728,156 1,466,440

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 970,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 556,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 1,610,840

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 1,610,840

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดซือสือการเรียนการสอน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การศึกษา 0 0 0 0 100 % 1,141,800

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 1,551,800

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 0 100 % 1,425,652

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 1,425,652

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 2,977,452

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงอาหารศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาดี 0 0 0 0 100 % 1,200,000

โครงการก่อสร้างอาคารห้องนํา-ห้อง
ส้วมและทางเดินเชือมระหว่างอาคาร 0 0 0 0 100 % 450,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 1,650,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน
บ้านดอนปอ 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 150,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 1,800,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 2,334,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 2,334,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 2,334,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 0 8,722,292

งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 0 0 50,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 91,824 80,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 91,824 80,000 0

รวมงบบุคลากร 0 0 91,824 80,000 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก-ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 16,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  11:24:56 หน้า : 14/33

HP
Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 0 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการจัดซือสือการเรียนการสอน 0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 0 0 0 952,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,183,000 0

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 1,481,370 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,481,370 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,664,370 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน โตะ◌๊เหล็ก  ขนาด  5 ฟุต 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 55,300 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาดี 0 0 0 469,050 -100 % 0

 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม 0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนบ้านนาดี 0 0 0 30,950 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 620,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 675,300 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 2,360,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 2,360,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 2,360,000 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 91,824 5,779,670 0

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 385,635 7,507,826 10,238,732

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 570,100 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 18,480 -35.06 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 738,580 120,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 738,580 120,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
เขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร   

0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 55,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 793,580 120,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 51,150 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการป้องและเฝ้าระวังโรคเมิร์ส 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนนําส่งโรงพยาบาล 0 0 0 275,000 -9.09 % 250,000

โครงการรณรงค์และป้องกันและกําจัด
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 51,150 365,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 51,150 365,000 300,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 165,000 -50 % 82,500

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 165,000 82,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 165,000 82,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 51,150 530,000 382,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 51,150 1,323,580 502,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 198,480 645,100 -67.32 % 210,840

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 18,480 -35.06 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 198,480 813,580 330,840

รวมงบบุคลากร 0 0 198,480 813,580 330,840

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชน 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการ 1 ตําบล 1 แผนแม่บทชุมชน
พึงตนเอง 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมแนะแนวอาชีพสร้าง
คุณค่าภูมิปัญญาให้แก่ผู้สูงอายุ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้พิการในชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติพืนทีตําบลโนนสว่าง

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 170,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 170,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน  0 0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 6,300 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 6,300 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 198,480 999,880 330,840

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 198,480 999,880 330,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 408,180 829,240 -8.9 % 755,400

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 162,000 367,920 -5.94 % 346,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 60,000 -20 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 608,680 1,299,160 1,191,480

รวมงบบุคลากร 0 0 608,680 1,299,160 1,191,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 242,000 -25.62 % 180,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,540 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 19,000 30,000 0 % 30,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 22,540 342,000 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายในเขต
เทศบาล  0 0 0 12,800 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการทีเทศบาล
ไม่สามารถทําเองได้    0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายในเขต
เทศบาล 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 14,240 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการวางและปรับปรุง
ผังเมืองรวม-ชุมชนและการวางผังชุมชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 50,000 20 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 14,240 482,800 570,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,330 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 482,723 600,000 0 % 600,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 503,053 650,000 650,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 539,833 1,474,800 1,500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 11,480

โต๊ะทํางาน 0 0 0 14,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองวัดค่าความเป็นกรด - 
ด่าง ของนํา  0 0 0 27,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 41,400 11,480

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ (คัท
เอ้าท์) 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างทางขึนลงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หนองบัว 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 250,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 41,400 261,480

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 1,148,513 2,815,360 2,952,960

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 99,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 15,000 -20 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 99,000 123,000 120,000

รวมงบบุคลากร 0 0 99,000 123,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 95,540 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 95,540 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 95,540 100,000 100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถกระเช้าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,800,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 2,800,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,800,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 194,540 223,000 3,020,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 458,928 -0.32 % 457,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 74,520 -19.48 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 533,448 517,440

รวมงบบุคลากร 0 0 0 533,448 517,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 310,000 -3.23 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการขยะพิษแลกไข่ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการถนนปลอดถัง 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการพัฒนาด้านสิงแวดล้อม 0 0 0 200,000 -75 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 540,000 365,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 570,000 405,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทีทิงขยะ 0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 300,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 300,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 1,103,448 1,222,440

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1,343,053 4,141,808 7,195,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
และส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมแนะแนวอาชีพสร้าง
คุณค่าภูมิปัญญาให้แก่ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้พิการในชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมมหกรรม
สานสัมพันธ์วันสตรีสากล  อําเภอเมือง
บึงกาฬเนืองในวันสตรีสากลประจําปี  
2559

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 140,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 10,000 140,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 10,000 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ต่อ
ต้านยาเสพติด 0 0 0 300,000 -80 % 60,000

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลโนน
สว่างต้านยาเสพติด 0 0 0 100,000 -40 % 60,000

โครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาวันเทศบาล 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 450,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 450,000 170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 450,000 170,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีวันปีใหม่ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประกวดแข่งขันขับร้อง
สรภัญญะ 0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการประเพณีบุญบังไฟ 0 0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 150,000 0 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 675,000 620,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 675,000 620,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 675,000 620,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 60,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 60,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 0 90,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 1,125,000 880,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1.โครงการต่อเติมอาคารพัสดุ 0 0 0 300,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 บ้านโนนสว่าง - บ้าน
หนองไฮ

0 0 0 615,000 -100 % 0

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้านโนนงาม 0 0 0 440,000 -100 % 0

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 บ้านโนนดู่ 0 0 0 610,000 -100 % 0

12.โครงการก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ข้ามลําห้วยอาฮงตอนบน) 
หมู่ที 6 บ้านหนองดินดํา

0 0 0 300,000 -100 % 0

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 บ้านโนนดู่ - สะพาน
ลําห้วยคลอง

0 0 0 460,000 -100 % 0

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สามแยกสะพานลําห้วยคลอง - 
บ้านหนองเลิง

0 0 0 90,000 -100 % 0

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้านพรนิยม 0 0 0 230,000 -100 % 0

16.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านบูรพา 0 0 0 131,000 -100 % 0

17.โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านโนน
สว่าง

0 0 0 470,000 -100 % 0

18.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านนาดี 0 0 0 410,000 -100 % 0

19.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านนาดี 0 0 0 130,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 บ้านหนองไฮ - บ้านโนน
สว่าง

0 0 0 615,000 -100 % 0

20.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 บ้านดอนปอ 0 0 0 227,000 -100 % 0

21.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านบูรพา 0 0 0 150,000 -100 % 0

22.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านบูรพา 0 0 0 330,000 -100 % 0

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 บ้านชัยบาดาล 0 0 0 330,000 -100 % 0

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 บ้านนาดี 0 0 0 180,000 -100 % 0

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 บ้านดอนปอ 0 0 0 230,000 -100 % 0

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 บ้านหนองดินดํา 0 0 0 370,000 -100 % 0

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 บ้านหนองไฮ 0 0 0 160,000 -100 % 0

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้านพรนิยม 0 0 0 150,000 -100 % 0

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้านพรนิยม 0 0 0 190,000 -100 % 0

ติดตังฝาเหล็กตะแกรงรางระบายนํา 0 0 0 117,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืนที
การเกษตร สายทางเชือมสะพานลําห้วย
คอง

0 0 0 130,000 -100 % 0

2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืนที
การเกษตร สายทางเชือมสะพานลําห้วย
คอง - ทางเชือมไปตําบลหนองเลิง

0 0 0 120,000 -100 % 0

3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืนที
การเกษตร เขตพืนทีตําบลโนนสว่าง 0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 7,785,200 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงบลงทุน 0 0 0 7,785,200 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 7,785,200 0

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 0 0 0 0 100 % 1,210,000

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) 0 0 0 0 100 % 4,625,000

ค่าก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าชดเชยงานก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 6,235,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 6,235,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 0 6,235,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 7,785,200 6,235,000

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 0 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 0 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 99,000 7,548 1,330.84 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 838 1,331.98 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 99,000 8,386 120,000

รวมงบบุคลากร 0 0 99,000 8,386 120,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 72,900 193,814 -58.72 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 72,900 193,814 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0 0 326,310 620,000 -35.48 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 326,310 620,000 400,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 800,000 0 % 800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 800,000 800,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 399,210 1,613,814 1,280,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ปัมสูบนํา ขนาด  5  แรงม้า  0 0 0 105,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 105,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบจ่ายนําประปา
บาดาล/ผิวดิน หมู่ที 1,7 0 0 0 1,000,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 1,000,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,105,000 0

รวมงานกิจการประปา 0 0 498,210 2,727,200 1,400,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 498,210 2,727,200 1,400,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 0 0 100 % 844,524

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 0 1,237,138 -71.3 % 355,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 200,000 0 % 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 6,912,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 1,641,600

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 60,000 -10 % 54,000

สํารองจ่าย 0 0 0 305,500 63.67 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 223,135 -10.37 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 513,000 3.31 % 530,000

รวมงบกลาง 0 0 0 2,538,773 11,237,124

รวมงบกลาง 0 0 0 2,538,773 11,237,124

รวมงบกลาง 0 0 0 2,538,773 11,237,124

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 2,538,773 11,237,124

รวมทุกแผนงาน 0 0 4,339,368 43,018,723 52,159,236
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอ เมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 52,159,236 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,564,520 บาท
งบบุคลากร รวม 6,403,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี    เดือนละ  27,600  บาท  และรอง
นายกเทศมนตรี  จํานวน  2  คนๆละ  15,180  บาท  เดือน
ละ 30,360  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(คิดจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ตามงบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 บัญชีอัตราเงิน
เดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท ) 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลโนน
สว่าง  เดือนละ 4,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรีตําบลโนน
สว่าง  จํานวน  2  คนๆละ   3,000  บาท  เดือนละ  6,000  บาท  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554   ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(คิดจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ตามงบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 บัญชีอัตราเงิน
เดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท )

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่าง  เดือน
ละ 4,000  บาท  และรองนายกเทศมนตรีตําบลโนน
สว่าง   จํานวน  2 คน  ๆละ  3,000  บาท เดือนละ  6,000  บาท   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554   ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(คิดจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ตามงบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 บัญชีอัตราเงิน
เดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท )
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  เดือน
ละ  9,660 บาท และทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่าง  เดือน
ละ  6,900 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554   ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(คิดจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ตามงบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 บัญชีอัตราเงิน
เดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท )

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  เดือน
ละ 15,180 บาท  รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  12,420 บาท และ
สมาชิกสภาเทศบาล เดือน
ละ 96,600 บาท จํานวน 10 คนๆ ละ 9,660 บาท  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(คิดจากเงินรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามงบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ
.2558 จํานวน 16,656,087.29 บาท  บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทนเกิน 10 -25 ล้านบาท )

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,779,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,687,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน 11 อัตรา คือ ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้อง
ถิน ระดับกลาง  )  ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้อง
ถิน ระดับต้น  ) ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น )  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ(นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น)    ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ(นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น )   ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น )  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตําแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล    ตําแหน่งนิติกร  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  และตําแหน่งเจ้า
พนักงานทะเบียนและบัตร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0809.5/ว 82  ลงวัน
ที 10  กรกฎาคม  2557  เรือง ประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต
.  เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับ
เพิม  สําหรับคุณวุฒิที  ก.พ.  หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถินรับรองว่าวุฒินัน  เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  (ฉบับที 4)  มติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  จังหวัดบึงกาฬ  ครังที  7/2557  ลงวัน
ที 23 กรกฎาคม 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล   สอด
คล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
.2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 306,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิน ระดับ
กลาง )  เดือนละ  14,000  บาท  เป็นเงิน  168,000  บาท  เงินประจํา
ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง )   เดือน
ละ  3,500  บาท  เป็นเงิน  42,000  บาท เงินประจําตําแหน่งหัวหน้า
สํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป 7)   เดือนละ  3,500  บาท  เป็น
เงิน  42,000  บาท เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการหัวหน้าฝ่าย
ธุรการและหัวหน้าฝ่ายปกครองเดือนละ  1,500  บาทจํานวน 3 คน  เป็น
เงิน  54,000  บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.  2542  มาตรา  15  และมาตรา  23 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 50 ระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ  (ฉบับที 4)  พ.ศ.  2553  หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16
 กุมภาพันธ์ 2548  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวันที 20 เมษายน 2559  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 681,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2
  อัตรา  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3 อัตรา  แยกเป็น
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตราจํานวน  357,840บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
(2) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  3  อัตรา จํานวน  324,000  บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  3  อัตรา  ดังนี 
  -คนงานทัวไป (พนักงานขับรถส่วนกลาง) จํานวน 1 อัตรา  เดือน
ละ 9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000   บาท
  -คนงานทัวไป (แม่บ้าน )  จํานวน  1  อัตรา เดือนละ 9,000  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000 บาท
  - คนงานทัวไป (ภารโรง)  จํานวน  1  อัตรา เดือนละ 9,000  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000 บาท  ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล   สอด
คล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
.2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13
 กรกฎาคม 2558 และค่าตอบแทนพิเศษจํานวนร้อยละ  เพือพิจารณา
เลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีมีผลการปฏิบัติงานไม่ตํากว่าระดับดีได้
ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  โดยได้
รับค่าตอบแทนพิเศษได้   ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของค่าตอบแทนขันสูง
ตําแหน่งนัน  ตังแต่ 1 ตุลาคมของปีทีมีการประเมิน  ถึง  30  กันยายน
ของปีถัดไป  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที  21
  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ข้อ  29 (2
)  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป
 

งบดําเนินงาน รวม 1,980,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.  2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. , ก.อบต. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ( ก.ท.จ.บึงกาฬ ) เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศ
บาล พ.ศ.2558 ลงวันที 31 มีนาคม 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการทีเทศบาลแต่งตัง
ขึน  เช่น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะ
กรรมการสรรหาฯลฯ และคณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ขึน เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการแปร
ญัตติ เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557(ค่าเบียประชุมกรรมการสอบข้อเท็จ
จริง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที  15  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที  2)  พ.ศ.  2551  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มี
สิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที  3)  พ.ศ.  2549  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
บาท  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ  เช่น    ค่าซักฟอก  ค่าเช้าเครืองถ่ายเอกสาร  ค่าจัดทํารูปเล่ม  ค่า
เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  เทศบัญญัติหนังสือต่างๆ  และค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว
 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรืองการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และตามหนังสือด่วน
มาก  ที  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556  เรือง  รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จํานวน  40,000    
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลทีมานิเทศงาน  ตรวจงานหรือทัศนศึกษาและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องใน
การต้อนรับ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม เครืองใช้ในการเลียงรับรอง
และบริการอืนทีจําเป็น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4
/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เรืองการตังงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเบียรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรม
การ   จํานวน  30,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม เครืองใช้ในการเลียงรับรอง  และค่า
บริการอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ทีเกียวข้องในการรับรองในการประชุมสภา
ท้องถินหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน    หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน    กับรัฐวิสาหกิจ  หรือ
เอกชน ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ  และเจ้าหน้าทีทีเข้าร่วม
ประชุม เป็นต้น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว
 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเบียรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวกมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย   ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  พานประดับพุ่มดอกไม้  สําหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ  ในพิธีการวันสําคัญตามวาระและโอกาสทีจําเป็น  และต้อน
รับคณะบุคคลต่างๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว
 1284 ลงวันที 10 พฤศจิกายน  2530   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง  จํานวน  10,000  บาท  เป็นค่าเบียประชุม  ค่าพาหนะของ
กรรมการ  และให้หมายความรวมถึงค่าสมนาคุณด้วย  โดยค่าสมนาคุณ
หมายความว่า  ค่าตอบแทนการออกข้อสอบและการตรวจกระดาษคํา
ตอบ  การประชุม  หมายความว่า  การประชุมของคณะกรรมการเพือ
ดําเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้าง  และค่าใช้จ่ายทีเกียว
ข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2555  ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณี
แทนตําแหน่งทีว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือก
ตังใหม่  และกรณีอืนๆ)    เช่น  การประชาสัมพันธ์  บัตรเลือกตัง    หีบ
บัตรเลือกตัง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือ
การนี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2543  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   (แผนพัฒนาสาม
ปี    หน้า  80  ข้อ  4)

ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และนอกราช
อาณาจักร  สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนฃพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้อง
ถิน  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.  2558  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป
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โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและป้องกันทีดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น การสอบแนวเขตที
สาธารณะประโยชน์  การป้องกันการบุกรุกทีสาธารณะประโยชน์ การจัด
ทําทะเบียน  การตรวจสอบข้อเท็จจริง  การออกหนังสือสําคัญสําหรับที
หลวง การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อ
พิพาท การรังวัดทําแผนที  การจัดทําทะเบียนทีดินสาธารณประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  พ.ศ. 2553 ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (แผนพัฒนาสามปี   หน้า  62ข้อ 1 )

โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลือนที เพือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  และบริการด้านการการตรวจสุขภาพประจําปี
และการบริการอืนๆให้กับประชาชนและค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียว ข้องกับการ
นี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว 1347  ลงวัน
ที  19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (แผน
พัฒนาสามปี   หน้า 80 ข้อ 1)

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลโนน
สว่างในการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราช
บัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 อาทิเช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ รวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  (แผนพัฒนาสามปี   หน้า78 ข้อ 1 )

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างมีทัศนคติทีดีต่อ
การทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพใน
การทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (แผนพัฒนา
สามปี   หน้า 82  ข้อ 6)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ตรายาง  หมึกถ่าย
เอกสาร    แบบพิมพ์งานทะเบียน     และอืน ๆ ทีเกียวข้องเพือการ
นี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น แปรง นํายาขัดห้อง
นํา นํายาถูพืน  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นดิสก์    เม้าท์  แป้น
พิมพ์  โปรแกรม  และอืน ๆ ทีเกียวข้องเพือการนี    ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบลงทุน รวม 145,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,760 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์เก้าอี จํานวน 31,760 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์เก้าอี  ดังนี
(1) เก้าอีสํานักงาน  ขนาด 62(W)x73(D)x107(H) cm.จํานวน 4 ตัวๆ
ละ 1,990  บาท เป็นเงิน 7,960  บาท
(2) เก้าอีเอนกประสงค์  ขนาด 44(W)x61(D)x90(H)cm. จํานวน 20
 ตัวๆละ 990  บาท เป็นเงิน 19,800  บาท 
(3) เก้าอีเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 57 x 61x 114 - 126 cm.  
จํานวน 2  ตัวๆละ 2,000  บาท เป็นเงิน 4,000  บาท ไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่าง
ประหยัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0802.2/ว1989  ลงวัน
ที  22 มิถุนายน  2552  เรืองการตังบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว 1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่าย
ตามแผนงาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
เครืองรับโทรสาร จํานวน 6,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองโทรสารขนาดมี ความเร็วในการส่ง
เอกสารไม่เกินกว่า 9 วินาทีต่อแผ่น ส่งเอกสารสุงสุด 20 แผ่น  รายการ
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถินหรือ
ราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0802.2/ว1989  ลงวันที  22 มิถุนายน  2552  เรืองการตังบประมาณ
เพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป
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ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือนแบบทึบ - กระจก  ราย
ละเอียดดังนี
    - ตู้เอกสารแบบบานเลือนแบบกระจก ทรงเตีย 1 ใบ 
     - ตู้เอกสารแบบบานเลือนแบบทึบ ทรงเตีย 1 ใบ
    -ตู้เอกสารสองใบนีสามารถวางแยกออกจากกันได้ 
    - ขนาด 91.4 (W) x 53.3 (D) x 10 (H) 
    จํานวน 2 ชุดๆละ 6,000  บาท เป็นเงิน  12,000  บาท  (โครงการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร )   ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคา
ในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0802.2/ว1989  ลงวันที  22 มิถุนายน  2552  เรือง
การตังบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และหนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนาสามปี   หน้า  63  ข้อ 25)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองเสียง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือชุดเครืองเสียง เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  รายละเอียด ดังนี
    - ประกอบด้วยเพาเวอร์แอมป์ขับตู้เบสข้างละ  4 คู่ 
    - เพาเวอร์แอมป์ขับตู้ลําโพงเสียงกลางข้างละ 6 ดอก
    - ไดเวอร์ DSP 2x6 จํานวน 1 เครือง ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0802.2/ว1989  ลงวันที  22
 มิถุนายน  2552  เรืองการตังบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2
/ว 1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามแผน
งาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล  รายละเอียดดังนี
-  เป็นกล้อง Mirrorless Interchangeable-Lens Camera (MICL)
-  ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ APS-
C CMOS Sensor
-  มีระบบแฟลชในตัว
-  สามารถบันทึกวิดีโอได้ 
-  เชือมต่อBuilt-In Wi-Fi
- Ios Android
-  สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้สะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือต้อง
การเปลียน
-สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดย
ใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0802.2/ว1989  ลงวันที  22
  มิถุนายน  2552  เรือง  การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  
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กล้องวงจรปิด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด  รายละเอียดดังนี
- เครืองบันทึก            DS-7104HGHI-F18ch  1  ตัว
- กล้องทีมาพร้อมชุด    DS-2CE16COT-IRP  8  ตัว
- อุปกรณ์เสริม     ฮาร์ดดีสก์ เทอราไบท์  ไส้ไก่  HPEO14 2m  ดูออ
นไลน์ตลอดชีพ
- หัวต่อชนิด  BNC F  Type      HAC006  BNC  male  RG6
- หัวต่อชนิด  RCA F  Type      HAC028  Jack  terminal  male
- 9y;0jkpwazjkolkp                HKC062 12v/10amp
- สายกล้องCCTV-Cable
(RG6) HCP039 cable  RG6 168 sheild     
(95%)+ power  line 0.75mm. 100m 
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดย
ใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0802.2/ว1989  ลงวันที  22
  มิถุนายน  2552  เรือง  การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา ซึงไม่เกียวกับครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง
หรือไม่ได้มาซึงครุภัณฑ์หรือทีดินและสิงก่อสร้าง  โดยจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกทีเป็นกลางมาดําเนินการสํารวจ  การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพือกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.บึงกาฬ เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558ลงวัน
ที 31 มีนาคม 2558  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนเจ้าภาพโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วน เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ท้องถินอําเภอบึงกาฬ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีเป็นเจ้า
ภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   (แผน
พัฒนาสามปี หน้า 78 ข้อ 2) 

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  11:28:36 หน้า : 10/47

HP
Rectangle



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินและการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
การนี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15
  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาสามปี หน้า  80 ข้อ 2)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,908,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,151,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,151,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,507,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  6  อัตรา  คือ  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  (นักบริหาร
งานคลัง ระดับต้น)  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   (นักบริหารงาน
คลัง ระดับต้น)  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป (นักบริหารงานทัว
ไป ระดับต้น)    ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ตําแหน่งเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0809.5/ว 82  ลงวัน
ที 10  กรกฎาคม  2557  เรือง ประกาศ ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต
.  เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับ
เพิม  สําหรับคุณวุฒิที  ก.พ.  หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถินรับรองว่าวุฒินัน  เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  (ฉบับที 4)  และมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล      จังหวัดบึงกาฬ  ครังที  7/2557  ลงวัน
ที 23 กรกฎาคม 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  และตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป เดือนละ 1,500 บาท  เป็น
เงิน  36,000 บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 23 พระราชบัญญัติระเบียบข้า
ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2553 หนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7)    ลงวัน
ที 20 เมษายน  2559 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 560,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
1.) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 452,760   บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้    ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี   และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง  ลงวันที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์  ข้อ  29  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี   
2.) พนักงานจ้างทัวไป      จํานวน  108,000  บาท      
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัด
นํา  จํานวน  1 อัตรา  เดือนละ 9,000  บาท  เป็นเงิน  108,000
  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที  21
  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์     ข้อ  29
  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป 
   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
.2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558 และค่าตอบแทนพิเศษจํานวนร้อยละ  เพือ
พิจารณาเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานไม่ตํากว่า
ระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ
งาน  โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษได้ ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของค่าตอบ
แทนขันสูงตําแหน่งนัน ตังแต่ 1 ตุลาคมของปีทีมีการ
ประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,725,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือ - จัดจ้าง       จํานวน  50,000
  บาท    
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ – จัดจ้าง รับซอง – เปิด
ซอง สอบราคา ประกวดราคา และประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
AUCTION) ซึงเป็นผู้แทนชุมชนหรือประชาคม และพนักงานเทศบาล
ตําบลโนนสว่าง ตามหนังสือ ที มท.0808.3/ว.4231 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2546 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต
. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง กรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง
บุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน     พ.ศ.  2541  และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที  3)  พ.ศ.  2549    ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการใน
กิจการ เช่น  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดซือจัดจ้าง  ค่าตอบแทน
ให้กับผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมนําประปา  ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าตอบ
แทนอืนทีเป็นประโยชน์  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2549
 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  สําหรับค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2555  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0712    ลงวัน
ที 23 กุมภาพันธ์ 2554  เรืองการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป           

โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี  เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครืองเขียนแบบ
พิมพ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายรณรงค์  ค่า
เอกสาร  แผ่นพับ  ใบปลิว  หรือกิจกรรมอืนๆทีเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อเพือ
การนี    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว 1347  ลง
วันที  19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  60  ข้อ  1)
โครงการจัดซือโปรแกรมบริหารงานประปา จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซือโปรแกรมออกใบเสร็จค่านํา
ประปา หรือกิจกรรมอืนๆทีเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อเพือการนี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ
.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543 ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป               (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  56 ข้อ 5)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดให้สามารถใช้การ
ได้ดี เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองโทรสาร  เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  เครืองโทรศัพท์  รถจักรยานยนต์  รถ
ยนต์  และอืนๆ  ทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตําบลโนนสว่าง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป 

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ตรา
ยาง หมึกถ่ายเอกสาร  ใบเสร็จค่านําประปา ใบเสร็จค่าตลาด ใบเสร็จขยะ
มูลฝอยแบบพิมพ์ทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543  และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุชือเพลิงและหล่อลืน    เช่น   นํามันเบนซิน  นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง  เป็นต้น    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่าย
เอกสาร  เช่น  แผ่นดิสก์  เม้าส์  แป้นพิมพ์  หมึกปรินเตอร์  โปรแกรม
อืนๆทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2543  และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป  

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น นําดืม เพือให้บริการประชาชนและสํานัก
งานเทศบาลตําบลโนนสว่าง หรือวัสดุอืนใดทีไม่เข้าลักษณะทีกําหนดในรูป
แบบการจําแนกงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล  ไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้า
ตลาด  และการประปาของเทศบาล  ทีเป็นผู้ดําเนินการเอง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ
.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป
  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตของสํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนสว่าง           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์อากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าลงทะเบียน  ค่าส่งพัสดุครุภัณฑ์  ค่าโทรสาร  เป็น
ต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2543 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   

งบลงทุน รวม 31,940 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,940 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 11,940 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงาน  ขนาด 62(W)x73
(D)x107(H) cm.จํานวนุ 6 ตัวๆละ 1,990  บาท เป็น
เงิน 11,940  บาท  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้อง
ถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0802.2/ว1989  ลงวันที  22 มิถุนายน  2552  เรือง
การตังบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และหนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําร้อน- นําเย็น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น (นําเย็น 1 หัวก๊อก- นํา
ร้อน 1 หัวก๊อกแบบถังควํา) จํานวน 2 เครืองๆละ 10,000 บาท ไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่าง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 866,280 บาท
งบบุคลากร รวม 836,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 836,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 257,040 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2  อัตรา คือ ตําแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0809.5/ว 82  ลงวัน
ที 10  กรกฎาคม  2557  เรือง ประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต
.  เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับ
เพิม  สําหรับคุณวุฒิที  ก.พ.  หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถินรับรองว่าวุฒินัน  เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  (ฉบับที 4)  มติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  จังหวัดบึงกาฬ  ครังที  7/2557  ลงวัน
ที 23 กรกฎาคม 2557  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,240 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  แยกเป็น
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 267,240  บาท 
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์(รถบรรทุกนํา) จํานวน 1 อัตรา และพนักงานดับเพลิง จํานวน 1
 อัตรา 
 (2)พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  2  อัตรา เป็นเงิน  216,000  บาท  ดังนี
    1) ตําแหน่งคนงานทัวไป(พนักงานวิทยุ)  จํานวน  1 อัตรา เดือน
ละ 9,000  บาท จํานวน 12 เดือน  รวมเป็นเงิน 108,000  บาท 
    2) ตําแหน่งคนงานทัวไป(คนงานประจํารถบรรทุกนํา) จํานวน  1
 อัตรา เดือนละ 9,000  บาท จํานวน 12 เดือน  รวมเป็นเงิน 108,000
  บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที  21
  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ข้อ  29 (2
) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี  ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558 และค่าตอบแทนพิเศษ
จํานวนร้อยละ  เพือพิจารณาเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีมีผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตํากว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน  โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษได้   ไม่เกินอัตราร้อย
ละ 6 ของค่าตอบแทนขันสูงตําแหน่งนัน  ตังแต่ 1 ตุลาคมของปีทีมีการ
ประเมิน  ถึง  30  กันยายนของปีถัดไป  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์  ข้อ  29 (2)  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน         
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง กรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ที  มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    ปรากฏในแผน
งานบริหารการรักษาความสงบภายใน  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับโทษและภัย
ของยาเสพติด เพือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันยาเสพติด
ให้แก่นักเรียนและผู้นําชุมชน  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการนี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า75   ข้อ  1  )
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่  และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการนีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที 2 ธันวาคม 2557  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แผนพัฒนาสาม
ปี   หน้า  77 ข้อ  7  )
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือการฝึกอบรมทบทวนหลัก
สูตรสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกียว
ข้องเพือการนี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว3795 ลงวัน
ที  17 พฤศจิกายน  2552  เรืองการตังงบประมาณและการการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แผน
พัฒนาสามปี   หน้า 76   ข้อ 2   )
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โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนาม
เนืองในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจําปี  
2559

จํานวน 50,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
และพิธีชุมนุมสวนสนามเนืองในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ประจําปี  2560 และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องเพือการ
นี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  (แผนพัฒนาสามปี    หน้า 77  ข้อ 9   )

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองแต่งกายในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และงานทําความสะอาด  ชุดฝึกเตรียมความพร้อม  เช่น  ชุด
หมี  ชุดดับเพลิง เสือสะท้อนแสง  หน้ากาก  ถุงมือ  เป็นต้น  และอืนๆที
เกียวข้องเพือการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0307/ว384 ลง
วันที 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรืองการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกายปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองดับเพลิง เช่น   ข้อต่อ สายสูบ  เป็นต้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และ
หนังสือที มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ  เช่น   กรวยจราจร   ยางชะลอความเร็ว  หรือ
วัสดุอืนๆทีเกียวข้องทีไม่เข้าลักษณะรายใดรายหนึงตามรูปแบบการ
จําแนกงบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543  และหนังสือที มท.0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือหัวฉีด จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หัวฉีดด้ามปืนปรับ
ได้ 4 ระดับ จํานวน 1 อันๆ ละ 25,000 บาท  ใช้ในกิจการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลโนนสว่าง  ตามรายละเอียดที
เทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0802.2/ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  เรืองการตังงบประมาณ
เพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
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ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือชุดแฝงไฟสัญญาณหยุดตรวจ จํานวน 45,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชุดแผงไฟให้สัญญาณหยุดตรวจ จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 22,500 บาท  มีคุณลักษณะดังนี
           - เป็นป้ายสามเหลียมชนิดกล่องไฟ
           - ป้ายสัญญาลักษณ์หยุดตรวจขนาด 45 x 45 ซม.
           - ไฟนีออนด้านใน 2 ดวง
           - ระบบไฟบ้านและไฟแบต  
          ใช้ในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลโนน
สว่าง  ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0802.2/ว1989  ลงวันที  22
  มิถุนายน  2552  เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติ
การยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(แผน
พัฒนาสามปี   หน้า 75  ข้อ 2  ) 

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการด้านบรรเทาทุกข์สํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(แผนพัฒนาสามปี   หน้า 76  ข้อ  6 )

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,466,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,051,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,051,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 771,360 บาท
             เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  (นัก
บริหารการศึกษา ระดับต้น )   ,ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น )  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 82 ลงวันที 10  กรกฎาคม 2558
  เรืองประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะ
กรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินรับรองว่าวุฒินัน เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทีได้รับการแต่งตัง (ฉบับที 4) และมติคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  ครังที  7/2558  ลงวันที  23
  กรกฎาคม 2558  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการศึกษา,หัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา (ประเภทอํานวยการระดับต้น) รวมเป็น
เงิน  60,000  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน เรือง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 10) ลงวันที  22  ธันวาคม  2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวัน
ที 20 เมษายน 2559 ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,080 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1
 อัตรา  ดังตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   รวมเป็นเงิน 220,080
  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที  21
  มิถุนายน  2554  หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ข้อ  29 (2
) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558
 เรือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ( ก.ท.จ.บึงกาฬ ) เรือง หลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที 31
 มีนาคม 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ตามหนังสือ ทีมท 0808.4/ว4562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  ฯลฯ รวมทังค่าจ้างเหมาบริการอืนๆทีเกียวข้องกับงานด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 1647 ลงวัน
ที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452  ลงวัน
ที 27  พฤษภาคม  2541 เรืองการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรสําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0712 ลงวันที 23
 กุมภาพันธ์ 2554  เรืองการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 70,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
        เเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ตรายาง  หมึกถ่าย
เอกสาร    แบบพิมพ์งานทะเบียน     และอืน ๆ ทีเกียวข้องเพือการ
นี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฎในแผนงานการศึกษา 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นดิสก์    เม้าท์  แป้น
พิมพ์  โปรแกรม  และอืน ๆ ทีเกียวข้องเพือการนี    ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,722,292 บาท
งบบุคลากร รวม 1,610,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,610,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 970,800 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  4 อัตรา  รวมเป็นเงิน  970,800     บาท  ตาม ประกาศ
คระกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง  ตําแหน่งและวิทยฐานะ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที  5
  มกราคม  2550และตามบัญชีเงินเดือนชัวคราวของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายหลักเกณฑ์
และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3
) พ.ศ.2558 และหนังสือที มท.0816.4/ว1507 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 556,040 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  จํานวน  4  อัตรา  ได้แก่ พนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
ดูแลเด็ก  จํานวน  3  อัตรา ได้รับจัดสรรอัตราคนละ 9,400 บาทต่อ
เดือน และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนด
คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตราได้ัรับจัดสรรอัตราคนละ 9,000 บาทต่อ
เดือน (รวมทังในกรณีทีอัตราค่าจ้างรายเดือนของครูผู้ดูแลเด็กสูงกว่า
อัตราทีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินนําเงินรายได้ไป
สมทบ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไปเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับพัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงิน
อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที  21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าต่อบแทนและสิทธิประ
ดยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงาน
จ้าง  จํานวน  4  อัตรา  ได้แก่ พนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
ดูแลเด็ก  จํานวน  3  อัตรา ได้รับจัดสรรอัตราคนละ 2,000 บาทต่อ
เดือน และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนด
คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตราได้ัรับจัดสรรอัตราคนละ 1,000 บาทต่อ
เดือน (รวมทังในกรณีทีอัตราค่าจ้างรายเดือนของครูผู้ดูแลเด็กสูงกว่า
อัตราทีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินนําเงินรายได้ไป
สมทบ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไปเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับพัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงิน
อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที  21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าต่อบแทนและสิทธิประ
ดยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 2,977,452 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,551,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ที
เกียวข้องกับงานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา และค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว
 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรืองการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และตามหนังสือด่วน
มาก  ที  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556  เรือง  รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของทีระลึก ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนให้เจ้า
หน้าที ค่าสมนาคุณ ค่าเลียงรับรอง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าล้าง
อัดขยายภาพสี และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องทีใช้ในกิจกรรมวันเด็กของ
โรงเรียนในเขตตําบบโนนสว่าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0303.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 43 ข้อ 10)
โครงการจัดซือสือการเรียนการสอน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซือสือการเรียนการ
สอน  เช่น  หนังสือ   สมุด  ดินสอ  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือการ
นี  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลา
ราม  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า   42 ข้อ   5 )
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา จํานวน 1,141,800 บาท
1.) เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 847,700 บาท   ให้
แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลา
ราม   จํานวน  245  วัน   อัตราคนละ  20  บาท  จํานวนเด็ก  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  2559    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด ที มท 0816.4/ว1507 ลงวันที  3   สิงหาคม 2559  เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน  สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66
 ข้อ 7 )
2.) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัตราคนละ 1,700  บาท จํานวน 173  คน   เป็นเงิน  294,100
  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว1507
 ลงวันที  3   สิงหาคม 2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    รายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   และรายการเงิน
อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551

ค่าวัสดุ รวม 1,425,652 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,425,652 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
- โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  โรงเรียนบ้านดอนปอ   จํานวน  260
  วัน  จํานวน  52  สัปดาห์ๆ ละ5  วัน  (ข้อมูลจํานวนเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 – ป.6  ณ  วันที 10  มิถุนายน  2559) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลา
ราม  จํานวน  260  วัน (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ  วันที 10  มิถุนายน  2559
)  ในอัตรา 7.37  บาท    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด ที มท 0816.4/ว1507 ลงวันที  3   สิงหาคม 2559  เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก    รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   และรายการเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน  สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  700 บาท จํานวน 173 คน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551   (แผนพัฒนาสามปี  หน้า 66 ข้อ 16 ) 

งบลงทุน รวม 1,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,650,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี จํานวน 1,200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ดี ขนาดกว้าง  7.00  เมตร  ความยาว  19.00  เมตร  รวมปริมาณพืนที
ไม่น้อยกว่า  133.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน ทีเทศบาลตําบลโนน
สว่างกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 69 ข้อ 30)
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โครงการก่อสร้างอาคารห้องนํา-ห้องส้วมและทางเดินเชือมระหว่างอาคาร จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารห้องนํา-ห้องส้วมและทาง
เดิน เชือมระหว่างอาคาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  รวมพืนทีไม่น้อยกว่า  40  ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผนงานพัฒนา
สามปี หน้า 71 ข้อ 42)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านดอนปอ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านดอนปอ ขนาด
กว้าง 30.00   เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผน
พัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 18 ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,334,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,334,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,334,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,284,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านดอนปอ จํานวน 200 วัน อัตราคน
ละ 20 บาทต่อวัน (โดยจัดสรรให้เด็ก,เด็กอนุบาล และเด็กป.1 - ป.6
 ) ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559
 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
อาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 ข้อ 7)
2. อุดหนุนโครงการจัดซือเครืองเล่นอนุบาลโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ให้แก่
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง      จํานวน   50,000  บาท  
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซือเครืองเล่นอนุบาลโรงเรียนบ้านโนน
สว่าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (แผนพัฒนาสามปี  หน้า   67
 ข้อ  11 ) 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ดนตรี-นาฏศิลป์ไทยพืน
บ้าน    ให้แก่โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม     จํานวน  50,000  บาท  
   เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย
พืนบ้าน ให้แก่โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (แผน
พัฒนาสามปี  หน้า   66 ข้อ 19 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล)  จํานวน  1  อัตรา เดือนละ 9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  108,000 บาท    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์   ข้อ  29  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินการครองชีพชัวคราวสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558  และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558 และค่าตอบแทนพิเศษ
จํานวนร้อยละ  เพือพิจารณาเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตํากว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน  โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษได้ ไม่เกินอัตราร้อย
ละ 6 ของค่าตอบแทนขันสูงตําแหน่งนัน ตังแต่ 1 ตุลาคมของปีทีมีการ
ประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 382,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์  ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  นํายาเคมีพ่นหมอก
ควัน  ทรายอะเบท  และอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี  เป็นการป้องกันและ
กําจัดยุงลายตามหนังสือที มท.0891.3/ว 721 ลงวัน
ที 7 เมษายน 2559 เรือง  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคทีเกิดจากยุงเป็นพาหะ และกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 73 ข้อ 1 )
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โครงการป้องและเฝ้าระวังโรคเมิร์ส จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคเมิร์ส และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ตามหนังสือที มท. 0893.4/ว1177 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2559 เรือง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง การป้องกัน  ควบ
คุมโรคมือ  เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาดและ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาสามปี หน้า 73 ข้อ 4)
โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนําส่งโรงพยาบาล จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินก่อน
นําส่งโรงพยาบาลเทศบาลตําบลโนนสว่าง เช่น  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งาน  ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานกู้ชีพ การให้
บริการ  หรือค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการนี ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553 เรือง การ
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 74 ข้อ 14 )

งบเงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 82,500 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตเทศบาลตําบลโนนสว่างให้
แก่คณะกรรมการ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (หมู่บ้าน อสม.)
 เพือสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  โดยจัดสรรเป็นค่า
ดําเนินงานของ อสม.หมู่บ้านๆ ละ  7,500  บาท  โดยให้  อสม.ดําเนิน
การในกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่
  -การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
  -การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
  -การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)
  -หรือกิจกรรมอืนๆทีเกียวข้องกับภารกิจ  ตามหนังสือ ด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม  2559  และเรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 74 ข้อ 11 )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 330,840 บาท
งบบุคลากร รวม 330,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 330,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 210,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  1  อัตรา  คือ   ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 82  ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม  2557  เรือง ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรืองหลัก
เกณฑ์ และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิมสําหรับ
คุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราช หรือพนักงานส่วนท้องถิน
รับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง (ฉบับ
ที4) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  จังหวัดบึงกาฬ  ครังที  7/2557  ลงวัน
ที 23 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา  เดือน
ละ 9000 บาท เป็นเงินจํานวน 108,000 บาท ดังนี
(1) คนงานทัวไป  (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)  จํานวน  1  อัตรา เดือน
ละ 9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน   เป็นเงิน  108,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวข้องกับพนักงานจ้างลงวันที 21 มิถุนายน 2554
 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือน
ขันค่าตอบแทนประจําปี  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสอดคล้องกับระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558 และค่าตอบ
แทนพิเศษจํานวนร้อยละ  เพือพิจารณาเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมี
ผลการปฏิบัติงานไม่ตํากว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่า
ตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษได้ ไม่เกิน
อัตราร้อยละ 6 ของค่าตอบแทนขันสูงตําแหน่งนัน ตังแต่ 1 ตุลาคมของปี
ทีมีการประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,952,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,191,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,191,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 755,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน 2 อัตรา  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น ) และนายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0809.5/ว 82 ลงวัน
ที 10กรกฎาคม  2556เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
และจํานวนเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. จํานวน
เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถินรับรองว่าวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง (ฉบับที 4) และมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  ครังที 7/2557  ลงวัน
ที 23 กรกฎาคม 2557  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  (นักบริหารงาน
ช่าง  ) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000  บาท ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2542  มาตรา  15  และ
มาตรา  23 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ
.  2551  มาตรา  50  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ  (ฉบับที 4)  พ.ศ.  2553 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ.  2545  และแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ลง
วันที  21  มิถุนายน  2554 ข้อ  27  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวัน
ที 20 เมษายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 346,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป   ดังนี
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 10,840  บาท
จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  130,080  บาท  
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2  อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท  ดังนี
 (1.) คนงานทัวไป(ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ)   จํานวน   1   อัตรา ๆ เดือน
ละ  9,000   บาท  เป็นเงิน  108,000 บาท  
 (2.) คนงานทัวไป(ช่างก่อสร้าง)    จํานวน   1   อัตรา ๆ เดือนละ  9,000
  บาท เป็นเงิน  108,000 บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง  ลงวันที 21  มิถุนายน  2554  หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลือนค่าตอบแทนประจําปี  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558  และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558 และค่าตอบแทนพิเศษ
จํานวนร้อยละ  เพือพิจารณาเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตํากว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน  โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษได้ ไม่เกินอัตราร้อย
ละ 6 ของค่าตอบแทนขันสูงตําแหน่งนัน ตังแต่ 1 ตุลาคมของปีทีมีการ
ประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.  2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. , ก.อบต. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที  15  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที  2)  พ.ศ.  2551  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มี
สิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที  3)  พ.ศ.  2549 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (กอง
ช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่นจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายไวนิล ป้ายไม้  การตกแต่งสถานทีปรับปรุงภูมิทัศน์  ถ่าย
พิมพ์เขียว  แผนทีภาษีแผนทีเขตเทศบาลตําบลโนนสว่างการบํารุงรักษา
ความสะอาดระบบการระบายนําและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนีตาม
หนังสือที มท 0808.2/ว 1647 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0313.4/ว1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 เรืองการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายในเขตเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายในเขตเทศบาล  เช่น  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายบอกเส้นทางต่างๆ  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการ
นี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ
. 2543   ปรากฏในแผนงานด้านเคหะและชุมชน   (กองช่าง)
ค่าใช้จ่ายในโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม-ชุมชนและการวางผัง
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและ
การวางผังชุมชนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการวางผังเมือง  และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้าน
ช่างเพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถร่วมมือกับชุมชนในการจัด
ทําผังเมืองชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการ
นี หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กร ปกครองส่วนท้อง
ถิน    ปรากฏในแผนงานด้านเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 42 ข้อ 1)
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และนอกราช
อาณาจักร  สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.  2558  ปรากฏในแผนงานด้านเคหะและ
ชุมชน  (กองช่าง)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานด้านเคหะและ
ชุมชน   (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ
. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที 9  มิถุนายน  2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และปรากฏในแผนงานด้าน
เคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเช่นกระดาษแฟ้มปากกาดินสอตรายาง เป็น
ต้นและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายวัสดุก่อสร้างเช่นหินทรายปูนท่อระบายนําเหล็กเส้นไม้ลูกรังเป็น
ต้นแลค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่าย
เอกสาร  เช่น  แผ่นดิสก์  เม้าส์  แป้นพิมพ์  หมึก
ปรินเตอร์  โปรแกรม  และอืนๆทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ
. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543และหนังสือที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบ
ประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 261,480 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,480 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 11,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํา
งาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัวๆ ละ 7,500 บาทพร้อมเก้าอีสํานัก
งาน  ขนาด 62(W)x73(D)x107(H) cm.จํานวนุ 2 ตัวๆ
ละ 1,990  บาท ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0802.2/ว1989  ลงวันที  22 มิถุนายน  2552  เรืองการตังบประมาณ
เพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (กองช่าง)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ (คัทเอ้าท์) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (คัทเอาท์)  ขนาด
กว้าง  3.60 เมตร ยาว 2.40  เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโนนสว่างกําหนด แผนงานเคหะและชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี
หน้า 79 ข้อ 3 ) (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างทางขึนลงคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หนองบัว จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบันไดทางขึนลงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บริเวณหนองบัว ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 4.00
 เมตร จํานวน  2  จุด  ขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า  28  ตารางเมตร  ตามราย
ละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 51 ข้อ 1) (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,020,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  1  อัตรา
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา 
1) คนงานทัวไป  (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)  จํานวน 1  อัตรา  เดือนละ 9,000
  เป็นเงิน  108,000  บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที 21  มิถุนายน  2554  หมวด5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ข้อ 29
 หลักเกณฑ์การเลือนค่าตอบแทนประจําปี  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558 และ
ค่าตอบแทนพิเศษจํานวนร้อยละ  เพือพิจารณาเลือนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างทีมีผลการปฏิบัติงานไม่ตํากว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของ
ฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ได้ ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของค่าตอบแทนขันสูงตําแหน่ง
นัน ตังแต่ 1 ตุลาคมของปีทีมีการประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัด
ไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการซ่อมเปลียนภายในสํานักงาน
และไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านเช่นหลอดไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้าเบรกเกอร์
ปลักไฟฟ้าสายไฟฟ้าเป็นต้นและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้อง
ถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543หนังสือที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบ
ประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,800,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 2,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถกระเช้าไฟฟ้า (อเนกประสงค์) รายละเอียด ดังนี
    - เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย 
    - ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่
    - ขับเคลือนด้วยเครืองยนต์ดีเซล  มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรง
ม้า
    -ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3
 คน (รวมคนขับ) 
    - เครืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
    - ตอนท้ายติดตังเครนพร้อมกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร (เป็นเครน
พับ)และติดตังกระบะเหล็กพร้อมดัมพ์ทํางานการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก

    -ติดตังกระบะเหล็กพร้อมดัมพ์
    - ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก  ติดตังสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
    - รวมนําหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 8,500  กิโลกรัม
    - มีระบบสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งกําหนดและตามความจํา
เป็นในการปฏิบัติงาน
    - ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 9001-2552 และ ISO.14001-
2004 หรือสูงกว่า ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0802.2/ว1989  ลงวันที  22 มิถุนายน  2552  เรืองการตังบประมาณ
เพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 85 ข้อ6 )
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,222,440 บาท
งบบุคลากร รวม 517,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,440 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 457,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  และ
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3 อัตรา  แยกเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 133,440  บาท
 (1) พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) จํานวน  1 อัตรา 133,440
  บาท
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3  อัตรา จํานวน  324,000 บาท ดังนี
  (1)คนงานทัวไป (ประจํารถบรรทุกขยะ)  จํานวน 3 อัตราๆ ละ 9,000
  บาท  จํานวน  12  เดือนๆ ละ 27,000  บาท เป็นเงิน  324,000
   บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที  21
  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ข้อ  29
  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี   ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ.2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558 และค่าตอบแทนพิเศษจํานวนร้อยละ  เพือ
พิจารณาเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานไม่ตํากว่า
ระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ
งาน  โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษได้ ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของค่าตอบ
แทนขันสูงตําแหน่งนัน ตังแต่ 1 ตุลาคมของปีทีมีการ
ประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0808.4 /ว 1562  ลงวันที  15  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ ค่าจ้างเหมา
เอกชนในการฝังกลบบ่อขยะของเทศบาล ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 1647 ลงวัน
ที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452  ลงวัน
ที 27  พฤษภาคม  2541 เรืองการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (สํานัก
ปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขยะพิษแลกไข่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยะพิษแลกไข่หรือค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
เพือแก้ไขปัญหาขยะแบบครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (แผนพัฒนาสามปี    หน้า 61 ข้อ2 )  (สํานักปลัด)

โครงการถนนปลอดถัง จํานวน 5,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถนนปลอดถัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ
แก้ไขปัญหาขยะครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผน
พัฒนาสามปี    หน้า 60  ข้อ 4)  (สํานักปลัด)
โครงการพัฒนาด้านสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทีเกียวในการพัฒนาด้านสิงแวด
ล้อม เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานทีค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที
เกียวข้อง   เพือส่งเสริม  ปรับปรุง  แก้ไข  อนุรักษ์ฟืนฟู  สนับสนุน  สร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อม  สนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน   สอดคล้อง
กับแผนปฏิรูป LA21 สู่ท้องถินไทยน่าอยู่อย่างยังยืน   (แผนพัฒนาสาม
ปี    หน้า 62ข้อ.1 )  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองแต่งกายในการปฏิบัติงานของพนักงานจัด
เก็บขยะ งานทําความสะอาด   เช่น ชุดกันเปือน   หน้ากาก  ถุงมือ  เป็น
ต้น  และอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0307/ว 384 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรือง การเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงทีทิงขยะ จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ่อทีทิงขยะเทศบาลตําบลโนนสว่าง  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฎแผนงาน
เคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปีหน้า  60   ข้อ 2  )  (สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน เวทีประชาคม
ทบทวนแผนชุมชนเพือยกระดับสู่การจัดทําแผนชุมชนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทีเกียวข้องกับการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน พ.ศ.2548 และหนังสือที มท.0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มกราคม  2553 เรือง การสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถินและจังหวัดแบบบูรณาการ ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 80  ข้อ 3 )
โครงการฝึกอบรมแนะแนวอาชีพสร้างคุณค่าภูมิปัญญาให้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมแนะแนวอาชีพสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญาให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาผู้สูงอายุใน
ตําบล ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (แผนพัฒนาสามปี    หน้า  57  ข้อ  5)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนใน
เขตตําบลโนนสว่างเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มต่างๆหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 4072
 ลงวันที 15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 56 ข้อ 1)

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้พิการในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้พิการ
ในชุมชน เช่น ฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาผู้พิการในตําบล ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาสามปี    หน้า  57
  ข้อ  4)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด   ประจําปี  2560 และค่าใช้จ่าย
ทีเกียวข้องเพือการนี  ตามหนังสือ  ที  มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที  3
 สิงหาคม  2547 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท
 0808.4/ว 2589 ลงวันที  3 สิงหาคม 2547 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาสามปี หน้า   81   ข้อ  4 ) 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลโนนสว่างต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติด  ประจําปี 2560เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าสนับสนุนเงิน
รางวัล  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที  3 สิงหาคม  2547
 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาสามปี หน้า   63  ข้อ  5) 

โครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาวันเทศบาล ประจําปี  2558  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที  3 สิงหาคม  2547 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(แผนพัฒนาสามปี หน้า   81  ข้อ  3 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 100,000 บาท

          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  พานพุ่ม  ค่าจัดสถานที  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0303.4/ว 1347 ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541
 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผน
พัฒนาสามปี หน้า    65   ข้อ   10 )
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โครงการประกวดแข่งขันขับร้องสรภัญญะ จํานวน 30,000 บาท
            เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดแข่งขันขับร้อง
สรภัญญะ   เช่น  ค่ารางวัล  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าถ้วยรางวัล  และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท 0303.4/ว 1347 ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541 เรือง ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาสามปี 63  ข้อ 3 )

โครงการประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 250,000 บาท
            เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบังไฟ เช่นค่ารางวัลใน
การประกวดขบวนแห่  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าอาหาร  ค่าถ้วยรางวัล  ค่า
เงินรางวัล  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องเพือการนี  เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงไว้  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0303.4/ว 1347 ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า    64   ข้อ  9 )

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
            เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง   เช่น  ค่า
รางวัล  ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0303.4/ว 1347 ลงวัน
ที  19  พฤษภาคม  2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ  เช่น  กิจกรรมรดนําดําหัว  ค่าจัดซือของทีระลึก  ค่าจัดสถานที  ค่า
อาหาร  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือการนี  เพือเป็นการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึงขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงาม ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0303.4/ว 1347 ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
(แผนพัฒนาสามปี หน้า  64   ข้อ   6 )

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เช่น  ค่า
ตกแต่งรถขบวนแห่ต้นเทียน  รถร่วมขบวน  ค่าวัสดุดําเนินงานและค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0303.4/ว 1347 ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541
 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผน
พัฒนาสามปี หน้า   63   ข้อ  2 )
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 90,000 บาท
งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน จํานวน 60,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้างในการ ออกแบบ
ตามแผนการจัดการท่องเทียว (โนนสาวเอ้โมเดล ) แผนพัฒนาสาม
ปี ( หน้า 80 ข้อ 1) ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดอนปอ หมู่ที 5 ตามโครงการแข่งว่าวเพือ
ส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   พ.ศ.2559  แผนพัฒนาสามปี (หน้า 80 ข้อ 1) ปรากฎในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,235,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,235,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,235,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน 1,210,000 บาท

1.) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  1
  บ้านโนนสว่าง  จํานวน 480,000  บาท ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 0.90 เมตร  ระยะทาง  207.00 เมตร หนา 0.15
  เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายนําและลงบ่อพักนํา ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (แผนพัฒนาสามปี  หน้า  31  ข้อ  1)

2.) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  4
  บ้านนาดี  จํานวน 410,000  บาท   ผิวจราจร  กว้าง  0.90 เมตร  ระยะ
ทาง  150.00  เมตร  พร้อมงานซ่อมแซมถนน  คสล.ขนาดหรือเนือทีผิว
จราจร  150  ตารางเมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมขุดวางท่อระบาย
นํา  และลงบ่อพักนํา  คสล. ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สว่างกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แผนพัฒนา
สามปี  หน้า  31  ข้อ  11)

3.) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  7
  บ้านบูรพา จํานวน 320,000  บาท    ผิวจราจร  กว้าง  0.90
  เมตร  ระยะทาง  124.00  เมตร  ขนาดหรือเนือทีผิวจราจร  124
  ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมขุดวางท่อระบายนําและลงบ่อพัก
นํา  คสล. ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่าง
กําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  38  ข้อ  19)
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ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน 4,625,000 บาท
1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (นอกเขต
ชุมชน) หมู่ที 1 บ้านโนนสว่าง- บ้านหนองไฮ หมู่ที 8
  จํานวน   510,000  บาท  ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร ระยะ
ทาง  160.00  เมตร ขนาดหรือเนือทีผิวจราจร  ไม่น้อยกว่า 960.00
  ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพืนที  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 22 ข้อ 1)

2.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยบาดาล  จํานวน 320,000
   บาท    ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  163.00  เมตร  ขนาด
หรือเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  652 ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร และ
ลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สว่างกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แผนพัฒนา
สามปี  หน้า 22  ข้อ 2 )

3.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนปอ - ชัยบาดาล  (ในเขต
ชุมชน) จํานวน 1,690,000   บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00
  เมตร ระยะทาง 515.00 เมตร ขนาดหรือเนือทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  3,135.00 ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร  และลงไหล่ทางตาม
สภาพพืนที  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่าง
กําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  24  ข้อ  14)

4.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 5 บ้านดอนปอ  (ในเขต
ชุมชน) จํานวน 230,000   บาท  ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  115.00  เมตร  ขนาดหรือเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  460  ตาราง
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   (แผนพัฒนาสามปี  หน้า 24 ข้อ  15 )

5.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 บ้านหนองดินดํา-บ้านโนน
งาม (ในเขตชุมชน)  จํานวน 395,000   บาท  ผิวจราจร  กว้าง  6.00
  เมตร  ระยะทาง  122.00  เมตร  ขนาดหรือเนือทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  732 ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร  และลงไหล่ทางตามสภาพ
พืนที  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสามปี  หน้า 24
 ข้อ 16 )

6.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (นอกเขต
ชุมชน) หมู่ที 9 บ้านพรนิยมสายวังนําเย็น - บ้านนางจําเนียร สวัสดิ
นที  จํานวน   185,000  บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ระยะ
ทาง  92.00 เมตร ขนาดหรือเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  368.00 ตาราง
เมตร  หนา  0.15  เมตร  และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสามปี  หน้า  26  ข้อ  24)

7.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ในเขตชุมชน) หมู่
ที 10 บ้านโนนงามสายโนนงาม - หนองดินดํา  จํานวน   465,000
  บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ขนาด
หรือเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  870.00 ตารางเมตร  หนา  0.15
  เมตร  และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (แผนพัฒนาสามปี  หน้า 23ข้อ10)
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8.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ในเขตชุมชน) หมู่
ที 11 บ้านโนนดู่  จํานวน   590,000  บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร ระยะทาง 297 เมตร ขนาดหรือเนือทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,188.00 ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร  และลงไหล่ทางตาม
สภาพพืนทีตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่าง
กําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  26  ข้อ  25)

9.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (นอกเขต
ชุมชน) หมู่ที 11 บ้านโนนดู่ - สายลําห้วยคลอง จํานวน  240,000
  บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ระยะทาง
 100.00 เมตร ขนาดหรือเนือทีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า  500.00 ตาราง
เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพืนทีตามราย
ละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสามปี  หน้า  23  ข้อ  9)
ค่าก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลําห้วยอา
ฮงตอนบน)  หมู่ที  6  บ้านหนองดินดํา  ขนาดความกว้างของช่อง  2.70
  เมตร  ความสูงของช่อง  2.40  เมตร  ความยาว  5.00
  เมตร  จํานวน  2  ช่องทาง  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบล
โนนสว่างกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แผน
พัฒนาสามปี  หน้า  42  ข้อ  4)

ค่าชดเชยงานก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้าง ค่าเค (K) ของเทศบาลตําบลโนนสว่าง
ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึง
เบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ ทีดินและสิงก่อสร้างหมวดเงิน
อุดหนุนและหมวดรายจ่ายอืนทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 
ทีอยูในเงือนไขและหลักเกณฑ์ตามทีกําหนด

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มประมงตําบลโนนสว่าง  ตามโครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์นํา  จํานวน    30,000   บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเฝ้าระวังและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นําให้มีความอุสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหาร
ทียังยืน ตามหนังสือที หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (แผน
พัฒนาสามปี หน้า59ข้อ6)
ปรากฎในแผนงานการเกษตร
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,400,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา ดังนี
(1)    คนงานทัวไป (ผลิตนําประปา) จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  9,000
  บาท  เป็นเงิน  108,000  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้างลงวันที 21  มิถุนายน  2554  หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลือนค่าตอบแทนประจําปี    ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป   ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
.2558  ประกาศ ก.จ.,ก.ทและ ก.อบต. เรือง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการคลองชีพชัวคราว  และค่าตอบแทนพิเศษ
จํานวนร้อยละ  เพือพิจารณาเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีมีผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตํากว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์  ข้อ  29 (2)  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ  เช่น  จ้างเหมาทําความสะอาด บํารุงระบบประปา  และค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว
 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรืองการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และตามหนังสือด่วน
มาก  ที  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556  เรือง  รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานพาณิชย์
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 400,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ วัสดุคงทน  วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ทีเกียวข้องกับงานดูแลรักษาระบบประปาระบบประปาหมู่บ้าน
ของเทศบาลและภายในสํานักงานเช่นสารส้ม คลอรีนปูนขาวท่อประปาข้อ
ต่อกาว เครืองมือซ่อมแซมระบบประปา  เช่น  ประแจคอม้า  ขนาด  6
  นิว  ชุดประแจบล็อก  ชุดประแจแหวน-ปากตาย   คีมล๊อกตลับ
เมตร   ตะไบขัดท่อ  ไขควงแบน  ไขควงแฉก  แปรง ทานํายาต่อท่อเป็น
ต้น และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543  และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครืองยนต์สูบนําในการผลิตนํา
ประปา  และสูบจ่ายส่งนําประปาจําหน่ายให้กับประชาชน  ทีเทศบาลเป็นผู้
ดําเนินการเอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ
. 2543    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,237,124 บาท
งบกลาง รวม 11,237,124 บาท
งบกลาง รวม 11,237,124 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 844,524 บาท
เพือชําระหนีเงินต้นธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) โดยทีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองเข็ง(เดิม)ได้มีมติเห็นชอบให้
เทศบาลฯกู้เงินเมือคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที  2/2552  ลงวัน
ที  17  มีนาคม  2552  และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้อนุมัติให้
เทศบาลฯ กู้เงินจากธนาคาร  ธกส.  ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย  ด่วนที
สุด  ที  นค   0037.4/14969  ลงวันที  28  กันยายน  2552  ตามสัญญา
เงินกู้เลขที  52-14454-0  ลงวันที  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552
 ซึงกู้เพือก่อสร้างตลาด   ซือรถบรรทุกขยะมูลฝอย  และรถบรรทุกนําเอนก
ประสงค์  งวดที  8    ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 355,000 บาท
เพือชําระหนีดอกเบียธนาคารเพือการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) โดยทีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองเข็ง(เดิม)ได้มีมติเห็นชอบให้
เทศบาลฯกู้เงินเมือคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที  2/2552  ลงวัน
ที  17  มีนาคม  2552  และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้อนุมัติให้
เทศบาลฯ กู้เงินจากธนาคาร  ธกส.  ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย  ด่วนที
สุด  ที  นค   0037.4/14969  ลงวันที  28  กันยายน  2552  ตามสัญญา
เงินกู้เลขที  52-14454-0  ลงวันที  10  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2552
 ซึงกู้เพือก่อสร้างตลาด   ซือรถบรรทุกขยะมูลฝอย  และรถบรรทุกนําเอนก
ประสงค์  งวดที  8    ปรากฎในแผนงานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง  ลูกจ้างตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม  ให้กับพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลโนน
สว่าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม  ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าตอบแทน พร้อมกับหักค่าตอบแทน
พนักงานจ้างในอัตราเดียวกัน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว2072 ลงวันที 14  มิถุนายน  2554     ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,912,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูง
อายุ  จํานวน  883 คน ตามอัตรากําหนด  กรกฎาคม  2556  ตามภารกิจ
ถ่ายโอน  มาตรา  16  แห่ง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.  2542  การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  ข้อ  16  และข้อ  17  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท.0891.3/ว 1502 ลงวัน
ที 2  สิงหาคม 2559  เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  (แผนพัฒนาสามปี  หน้า 73 ข้อ 5)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,641,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ  จํานวน 171
คนๆละ 800  บาท  ตามอัตรากําหนด  กรกฎาคม  2556  ตามภารกิจถ่าย
โอน  มาตรา  16  แห่ง   พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจฯ  
พ.ศ.  2542  การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.  2548  ข้อ  16  และข้อ  17  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
.0891.3/ว 1502 ลงวันที 2  สิงหาคม 2559  เรือง การซักซ้อมแนวทาง
การตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  และรายการเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (แผนพัฒนาสามปี  หน้า 73
 ข้อ 6)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน  9
  คน ๆละ  500  บาท จํานวน  12  เดือน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.3/ว  1582  ลงวันที  2
  กรกฎาคม  2556  ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา 16  แห่ง พ.ร.บ.กําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ  พ.ศ.  2542  การดําเนินงานให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  ข้อ  16  และ
ข้อ  17  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0891.3
/ว 1468  ลงวันที 7 กรกฎาคม 2559 เรือง การตังงบประมาณรายจ่าย
สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (แผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  73  ข้อ  7)
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สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีมีความจําเป็นหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือ
กรณีฉุกเฉินไม่ได้ตังงบประมาณไว้หรือตังไว้ไม่เพียงพอ  และมีความจํา
เป็นต้องจ่ายหรือในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพือบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
  โดยตังไว้ตามดุลยพินิจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น  การป้องกันและแก้ไข  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   ภัยแล้ง   ภัย
หนาว   อัคคีภัย   อุทกภัย วาตภัย และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที  3)พ.ศ
.  2543 ข้อ  19   ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน  40,000
  บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
รายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของสมาชิก  ยกเว้น
เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว  แต่ทังนี
จะต้องไม่เกิน 750,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม   พ.ศ
.  2555  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนสว่าง   จํานวน  160,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพการบริหารงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนสว่าง  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับ
การนี   ตังสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0891.3/ว 110 ลงวันที  3  เมษายน  2550  (จํานวน
ประชากร  6,705  คน ณ. มิถุนายน 2559 ได้รับจัดสรรหัวละ 45
 บาท )  ฐานข้อมูลจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบึงกาฬ   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที 10 พฤศจิกายน  2552 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว1514 ลงวันที 26
  กรกฎาคม  2554  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 530,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.)  โดยคํานวณ  ตังจ่ายตามกฎกระทรวง  ฉบับที  4  พ.ศ. 2552
 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2550  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท
 0808.5/ว 33  ลงวันที 29  สิงหาคม  2556   และที  มท  0808.5/ว 34
  ลงวันที  29  สิงหาคม  2556  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ  2
  ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป  ไม่รวมเงินจากพันธบัตรเงิน
กู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   และ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว407  ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 355,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 200,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 844,524

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,912,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

530,000

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,641,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 911,520 108,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 120,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 755,400 210,840

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 355,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 200,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 844,524

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,912,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

530,000

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,641,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 776,120 483,240 1,242,600 3,737,480

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 84,000 96,000 127,460 463,460

เงินเดือนพนักงาน 1,742,160 257,040 4,194,960 7,160,400

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 342,000 444,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 90,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

180,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 80,000 500,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ค่าพวกมาลัยช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัย

ค่าใช้จ่ายในการคัด
เลือกพนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ป้ายในเขตเทศบาล 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในเขต
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
วางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม-ชุมชนและ
การวางผังชุมชน

20,000

ค่าเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 20,000 20,000

เงินช่วยเหลือบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

150,000 550,000 880,000

ค่าเช่าบ้าน 110,000 140,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 30,000 25,000 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 400,000 665,000 1,645,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ค่าพวกมาลัยช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัย

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการคัด
เลือกพนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ป้ายในเขตเทศบาล 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในเขต
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

50,000 50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
วางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม-ชุมชนและ
การวางผังชุมชน

20,000

ค่าเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

200,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 60,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ
โครงการ สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้
และส่งเสริมการจัดทํา
แผนชุมชน

30,000

โครงการขยะพิษแลก
ไข่ 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ต่อต้าน
ยาเสพติด

60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลโนน
สว่างต้านยาเสพติด

60,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก
โครงการเคาะประตู
บ้านเชิญเสียภาษี

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวและวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก

โครงการจัดซือ
โปรแกรมบริหารงาน
ประปา

โครงการจัดซือสือการ
เรียนการสอน
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 70,000 300,000 430,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ 50,000 50,000

โครงการ สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้
และส่งเสริมการจัดทํา
แผนชุมชน

30,000

โครงการขยะพิษแลก
ไข่ 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ต่อต้าน
ยาเสพติด

60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลโนน
สว่างต้านยาเสพติด

60,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000 40,000

โครงการเคาะประตู
บ้านเชิญเสียภาษี 10,000 10,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวและวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 80,000 80,000

โครงการจัดซือ
โปรแกรมบริหารงาน
ประปา

65,000 65,000

โครงการจัดซือสือการ
เรียนการสอน 30,000 30,000

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

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ทีดินทีสาธารณ
ประโยชน์

โครงการถนนปลอดถัง 5,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที
โครงการประกวดแข่ง
ขันขับร้องสรภัญญะ 30,000

โครงการประเพณีบุญ
บังไฟ 250,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง 50,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 150,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
โครงการป้องและเฝ้า
ระวังโรคเมิร์ส

โครงการฝึกอบรมแนะ
แนวอาชีพสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญาให้แก่ผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้
ประชาชน

50,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกอบรมทบทวนให้กับ
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการพัฒนาด้านสิง
แวดล้อม 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ทีดินทีสาธารณ
ประโยชน์

100,000 100,000

โครงการถนนปลอดถัง 5,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 30,000 30,000

โครงการประกวดแข่ง
ขันขับร้องสรภัญญะ 30,000

โครงการประเพณีบุญ
บังไฟ 250,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง 50,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 150,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ 80,000 80,000

โครงการป้องและเฝ้า
ระวังโรคเมิร์ส 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมแนะ
แนวอาชีพสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญาให้แก่ผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้
ประชาชน

50,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกอบรมทบทวนให้กับ
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

200,000 200,000

โครงการพัฒนาด้านสิง
แวดล้อม 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการแพทย์ฉุก
เฉินก่อนนําส่งโรง
พยาบาล

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
โครงการส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเนืองในวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  ประจําปี  
2559

โครงการส่งบุคลากร
และนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาวันเทศบาล

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของผู้
พิการในชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนการ
ศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการแพทย์ฉุก
เฉินก่อนนําส่งโรง
พยาบาล

250,000 250,000

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 5,000 5,000

โครงการส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเนืองในวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  ประจําปี  
2559

50,000 50,000

โครงการส่งบุคลากร
และนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาวันเทศบาล

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของผู้
พิการในชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนการ
ศึกษา

1,141,800 1,141,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 40,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 75,000 105,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 400,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,425,652 1,425,652

วัสดุก่อสร้าง 600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 400,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 800,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน

ครุภัณฑ์เก้าอี

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อม
เก้าอี 11,480

เครืองรับโทรสาร

ตู้เก็บเอกสาร

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี
โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องนํา-ห้อง
ส้วมและทางเดินเชือม
ระหว่างอาคาร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน- นํา
เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียง

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือชุดแฝงไฟ
สัญญาณหยุดตรวจ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,000 250,000 310,000

วัสดุอืน 40,000 20,000 460,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 250,000 1,050,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 11,940 11,940

ครุภัณฑ์เก้าอี 31,760 31,760

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อม
เก้าอี 11,480

เครืองรับโทรสาร 6,000 6,000

ตู้เก็บเอกสาร 12,000 12,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

1,200,000 1,200,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องนํา-ห้อง
ส้วมและทางเดินเชือม
ระหว่างอาคาร

450,000 450,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน- นํา
เย็น 20,000 20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียง 50,000 50,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือชุดแฝงไฟ
สัญญาณหยุดตรวจ 45,000 45,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือรถกระเช้า
ไฟฟ้า 2,800,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล

กล้องวงจรปิด

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือหัวฉีด

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ (คัท
เอ้าท์)

150,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

1,210,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)

4,625,000

ค่าก่อสร้างท่อเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000

ค่าก่อสร้างทางขึนลง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หนองบัว

100,000

ค่าชดเชยงานก่อสร้าง 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทีทิง
ขยะ 300,000

โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอลโรงเรียน
บ้านดอนปอ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือรถกระเช้า
ไฟฟ้า 2,800,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล 16,000 16,000

กล้องวงจรปิด 30,000 30,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือหัวฉีด 25,000 25,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ (คัท
เอ้าท์)

150,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)

1,210,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)

4,625,000

ค่าก่อสร้างท่อเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000

ค่าก่อสร้างทางขึนลง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หนองบัว

100,000

ค่าชดเชยงานก่อสร้าง 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทีทิง
ขยะ 300,000

โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอลโรงเรียน
บ้านดอนปอ

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบค่าควบคุม
งาน 60,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 30,000 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 11,237,124 1,400,000 30,000 6,235,000 880,000 140,000 7,195,400 330,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบค่าควบคุม
งาน 60,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 82,500 142,500

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 30,000 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,384,000 50,000 2,434,000

รวม 502,500 10,238,732 1,466,280 12,503,360 52,159,236
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