
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 6,932 คน

ชาย 3,459 คน

หญิง 3,473 คน

ข้อมูล ณ วันที 6 พฤศจิกายน 2561
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Rectangle



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสว่าง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลโนนสว่าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
โนนสว่างอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนสว่างจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,948,406.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,973,728.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,535,613.75 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 968,678.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 2,181,503.61 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 41,471,993.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 408,255.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 268,480.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 311,183.78 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,154,785.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 241,010.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,918,150.32 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 23,170,129.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 10,606,639.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 36,000,290.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 10,160,700.31 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,524,071.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,633,078.80 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,380,160.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 15,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,287,280.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,529,932.08 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 268,998.81 320,000.00 347,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 176,950.00 497,020.00 384,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 145,315.38 270,000.00 325,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 908,270.00 1,500,000.00 1,250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 137,413.00 230,300.00 302,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,636,947.19 2,817,320.00 2,608,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 16,337,536.15 18,002,162.00 17,908,515.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 16,337,536.15 18,002,162.00 17,908,515.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,724,423.00 31,339,754.00 31,183,685.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,724,423.00 31,339,754.00 31,183,685.00

รวม 30,698,906.34 52,159,236.00 51,700,700.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 0.00 11,237,124.00 11,204,465.00

งบบุคลากร 2,881,048.00 14,453,980.00 15,605,090.00

งบดําเนินงาน 2,812,843.48 12,122,452.00 11,405,245.00

งบลงทุน 137,490.00 11,704,180.00 10,830,900.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 112,500.00 2,621,500.00 2,635,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 5,943,881.48 52,159,236.00 51,700,700.00

รวม 5,943,881.48 52,159,236.00 51,700,700.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,282,970

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,223,980

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,845,545

แผนงานสาธารณสุข 485,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 323,280

แผนงานเคหะและชุมชน 7,256,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 980,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,438,900

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,340,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,204,465

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 51,700,700





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,977,350 0 2,285,620 9,262,970

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,352,710 0 2,285,620 6,638,330

งบดําเนินงาน 2,012,000 30,000 1,756,000 3,798,000

    ค่าตอบแทน 512,000 0 216,000 728,000

    ค่าใช้สอย 1,340,000 30,000 480,000 1,850,000

    ค่าวัสดุ 160,000 0 620,000 780,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 440,000 440,000

งบลงทุน 330,000 0 857,000 1,187,000

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 857,000 887,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000 0 0 300,000

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 9,354,350 30,000 4,898,620 14,282,970

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 823,980 0 823,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 823,980 0 823,980

งบดําเนินงาน 20,000 300,000 320,000

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 0 230,000 230,000

    ค่าวัสดุ 0 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

                                             รวม 843,980 380,000 1,223,980

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,031,260 1,672,040 0 2,703,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,031,260 1,672,040 0 2,703,300

งบดําเนินงาน 415,000 2,742,245 0 3,157,245

    ค่าตอบแทน 205,000 0 0 205,000

    ค่าใช้สอย 170,000 1,353,000 0 1,523,000

    ค่าวัสดุ 40,000 1,389,245 0 1,429,245

งบลงทุน 0 615,000 0 615,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 615,000 0 615,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,340,000 30,000 2,370,000

    เงินอุดหนุน 0 2,340,000 30,000 2,370,000

                                             รวม 1,446,260 7,369,285 30,000 8,845,545

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 120,000 0 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 0 120,000

งบดําเนินงาน 0 365,000 365,000

    ค่าใช้สอย 0 365,000 365,000

                                             รวม 120,000 365,000 485,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 323,280 323,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 323,280 323,280

                                             รวม 323,280 323,280

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,459,920 266,040 525,600 2,251,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,459,920 266,040 525,600 2,251,560

งบดําเนินงาน 1,115,000 200,000 390,000 1,705,000

    ค่าตอบแทน 255,000 0 20,000 275,000

    ค่าใช้สอย 210,000 0 365,000 575,000

    ค่าวัสดุ 650,000 200,000 5,000 855,000

งบลงทุน 3,300,000 0 0 3,300,000

    ค่าครุภัณฑ์ 3,300,000 0 0 3,300,000

                                             รวม 5,874,920 466,040 915,600 7,256,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000

    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

                                             รวม 270,000 270,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 170,000 690,000 0 860,000

    ค่าใช้สอย 170,000 690,000 0 860,000

งบลงทุน 0 0 100,000 100,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

                                             รวม 170,000 690,000 120,000 980,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 5,438,900 5,438,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 5,438,900 5,438,900

                                             รวม 5,438,900 5,438,900

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา งานตลาดสด รวม

งบบุคลากร 120,000 0 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 0 120,000

งบดําเนินงาน 1,000,000 30,000 1,030,000

    ค่าใช้สอย 0 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 300,000 0 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 700,000 0 700,000

งบลงทุน 40,000 150,000 190,000

    ค่าครุภัณฑ์ 40,000 0 40,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 150,000 150,000

                                             รวม 1,160,000 180,000 1,340,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,204,465 11,204,465

    งบกลาง 11,204,465 11,204,465

                                             รวม 11,204,465 11,204,465



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,282,970

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,223,980

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,845,545

แผนงานสาธารณสุข 485,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 323,280

แผนงานเคหะและชุมชน 7,256,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 980,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,438,900

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,340,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,204,465

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 51,700,700

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

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

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 51,700,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
51,700,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่างมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายประครอง   โคระถา )

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่าง

เห็นชอบ

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

(นายจํารัส   กังน้อย)

ตําแหน่ง นายอําเภอเมืองบึงกาฬ  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดบึงกาฬ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอ เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 46,955.50 60,000.00 -5.00 % 57,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 211,883.31 250,000.00 12.00 % 280,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 10,160.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 268,998.81 320,000.00 347,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 40,820.00 200,000.00 -10.00 % 180,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 1,850.00 5,020.00 -0.40 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 860.00 4,500.00 -11.11 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 109,795.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 645.00 250,000.00 -46.80 % 133,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 12,950.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 10,030.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 176,950.00 497,020.00 384,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 145,315.38 250,000.00 20.00 % 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 25.00 % 25,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 145,315.38 270,000.00 325,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 908,270.00 1,500,000.00 -16.67 % 1,250,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 908,270.00 1,500,000.00 1,250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 38,000.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 403.00 300.00 566.67 % 2,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 99,010.00 80,000.00 150.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 137,413.00 230,300.00 302,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,978,162.49 9,344,307.00 0.00 % 9,344,307.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 2,524,736.55 3,045,200.00 -17.09 % 2,524,736.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 39,360.00 0.00 % 39,360.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,406,151.05 1,924,235.00 -2.05 % 1,884,875.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 3,024,642.47 3,138,162.00 6.02 % 3,327,079.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 6,344.33 50,470.00 -5.38 % 47,755.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 38,355.66 84,450.00 -37.77 % 52,557.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 358,096.00 375,978.00 43.05 % 537,846.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 1,047.60 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 16,337,536.15 18,002,162.00 17,908,515.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 12,724,423.00 31,339,754.00 -0.50 % 31,183,685.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 12,724,423.00 31,339,754.00 31,183,685.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 30,698,906.34 52,159,236.00 51,700,700.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 51,700,700   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 347,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 57,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 280,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 384,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 133,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 325,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,250,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 302,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,908,515 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,344,307 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,524,736 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 39,360 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ภาษีสุรา จํานวน 1,884,875 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,327,079 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 47,755 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 52,557 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 537,846 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 31,183,685 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 31,183,685 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจริงในปีนี

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  13:52:03 หน้า : 2/2

HP
Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 747,560 1,134,240 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,115,280 0 2,127,280 39.65 % 2,970,750

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 350 % 108,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 306,000 -27.45 % 222,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 340,680 681,840 45.48 % 991,960

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 60,000 80,000 -25 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,115,280 400,680 3,219,120 4,352,710

รวมงบบุคลากร 0 1,862,840 1,534,920 5,843,760 6,977,350

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ    จังหวัดบึงกาฬ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 440,000 -6.82 % 410,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,200 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 45,100 80,000 -47.5 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 29,480 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 75,780 640,000 512,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 22,560 413,200 -27.4 % 300,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 27,870 70,000 -28.57 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวกมาลัยช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย 0 0 500 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานในราชอาณาจักร 0 0 291,060 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 0 0 100,182 200,000 0 % 200,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 245,400 220,000 36.36 % 300,000

โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ทีดินทีสาธารณประโยชน์ 0 0 10,800 64,000 -21.88 % 50,000

โครงการเทศบาลเคลือนที 0 0 29,640 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์
พ่อหลวง"ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่
สวรรคาลัย  ผองท้องถินไทยน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0 0 0 255,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตบุคลากร
และเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีสุข

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาล 0 0 0 25,000 -80 % 5,000

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 728,012 1,332,200 1,340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 44,795 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 25,000 20 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 25,000 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 44,795 150,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 848,587 2,122,200 2,012,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

  ตู้เก็บเอกสาร 0 0 21,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เก้าอี 0 0 0 31,760 -100 % 0

ค่าจัดซือเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 0 12,400 0 0 % 0

เครืองรับโทรสาร 0 0 0 6,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 12,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียง 0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 16,000 -100 % 0

กล้องวงจรปิด 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 33,400 145,760 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างแนวเขตกันทีสาธารณ
ประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างป้ายทีสาธารณประโยชน์ 
(ขนาด  2 x 3 ม. จํานวน  2  ป้าย ตาม
รายละเอีดยแบบแปลน ทต.โนนสว่าง
กําหนด ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  
62  ข้อ  1  โครงการคุ้มครองดูแลทีดิน
สาธารณประโยชน์)

0 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 24,000 300,000

รวมงบลงทุน 0 0 33,400 169,760 330,000

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
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 15,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 1,862,840 2,416,907 8,180,720 9,354,350

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 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 1,348,080 9.32 % 1,473,780

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 36,000 0 % 36,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 439,440 560,760 25.87 % 705,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 47,460 26.42 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 439,440 1,992,300 2,285,620

รวมงบบุคลากร 0 0 439,440 1,992,300 2,285,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 5,500 200,000 -10 % 180,000

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

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 30,000 -16.67 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,260 10,000 -40 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,760 245,000 216,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 69,971.64 165,000 -39.39 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0 0 47,700 50,000 -100 % 0

 โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี 0 0 4,950 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
เขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดซือโปรแกรมบริหารงาน
ประปา        0 0 0 65,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมจัดซือจัดจ้างท้องถินโปร่ง
ใส 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 122,621.64 490,000 480,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 31,130 150,000 -33.33 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 178,384 400,000 12.5 % 450,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 34,660 50,000 0 % 50,000

วัสดุอืน 0 0 12,767 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 256,941 620,000 620,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 240,317.41 300,000 0 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 23,379.93 110,000 9.09 % 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 894 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 264,591.34 430,000 440,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 653,913.98 1,785,000 1,756,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ตู้เก็บเอกสาร 0 0 9,600 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 11,940 -100 % 0

ตู้บานเลือนกระจกสูง 0 0 5,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์ส่วนกลาง 0 0 0 0 100 % 787,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือโปรแกรมบริหารกิจการประปา 0 0 0 0 100 % 70,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 20,500 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ ข้อ 8 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ ข้อ 9  ครุภัณฑ์คอม 
ปี 60 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เครืองพิมพ์เลเชอร์/ชนิด LED  ขาวดํา 
(30 หน้า/นาที) 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครืองพิมพ์เลเชอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครือง มาตราฐาน 60 0 0 0 15,000 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า  จํานวน  2  เครืองๆ
ละ  2,800 บาท ข้อ  58 0 0 0 5,600 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครืองๆละ 
5,800 บาท 0 0 0 6,000 -100 % 0

เครืองแสกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสาร ข้อ  51 0 0 0 3,100 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 35,900 121,540 857,000

รวมงบลงทุน 0 0 35,900 121,540 857,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 1,129,253.98 3,898,840 4,898,620

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 1,862,840 3,546,160.98 12,109,560 14,282,970

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 76,040 232.11 % 252,540

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 483,240 -1.61 % 475,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 96,000 -25 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 655,280 823,980

รวมงบบุคลากร 0 0 0 655,280 823,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 685,280 843,980

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 216,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 216,000 0 0

รวมงบบุคลากร 0 0 216,000 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์ อปพร. 
ต้นแบบ 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลต่างๆ 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  0 0 47,880 80,000 -100 % 0

โครงการผู้นําชุมชนเข้มแข็ง (ต้านยา
เสพติด) 0 0 0 11,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการฝึกอบรมจัดตังสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวน
ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนืองใน
วันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  ประจําปี  2559 

0 0 4,000 70,000 -100 % 0

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนืองใน
วันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัย
พลเรือน (อปพร.)

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 51,880 581,000 230,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 7,200 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,200 110,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 59,080 691,000 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

  เครืองปรับอากาศ    0 0 36,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น-นําร้อน 0 0 4,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

 ค่าจัดซือหัวฉีด 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือชุดแฝงไฟสัญญาณหยุดตรวจ 0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 40,500 70,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 40,500 70,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 80,000 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 80,000 80,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 315,580 841,000 380,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 315,580 1,526,280 1,223,980

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 244,690 0 606,360 22.73 % 744,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 60,000 -35 % 39,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 220,080 8.18 % 238,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 244,690 0 886,440 1,031,260

รวมงบบุคลากร 0 244,690 0 886,440 1,031,260

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 175,000 14.29 % 200,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 180,000 205,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการทีเทศบาล
ไม่สามารถทําเองได้ 0 0 25,500 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
เขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 3,904 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   0 29,096 0 0 0 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 0 29,096 29,404 180,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 20,025 28,460 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

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

รวมค่าวัสดุ 0 20,025 28,460 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 49,121 57,864 400,000 415,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 30,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 293,811 87,864 1,286,440 1,446,260

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 970,800 8.38 % 1,052,160

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 696,040 -18.13 % 569,880

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 84,000 -40.48 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,750,840 1,672,040

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,750,840 1,672,040

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 300,000 -16.67 % 250,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการจัดซือสือการเรียนการสอน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การศึกษา 0 0 0 1,141,800 -10.4 % 1,023,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,551,800 1,353,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 1,425,652 -2.55 % 1,389,245

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,425,652 1,389,245

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,977,452 2,742,245

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

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

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,650,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์วัดศรีสุมังคลาราม 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาดี 0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการปูกระเบืองอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม 0 0 0 0 100 % 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน
บ้านดอนปอ 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 150,000 615,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,800,000 615,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 2,334,000 0.26 % 2,340,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 2,334,000 2,340,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 2,334,000 2,340,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 8,862,292 7,369,285

งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 30,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 0 50,000 30,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 91,824 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 91,824 0 0 0

รวมงบบุคลากร 0 91,824 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 15,090 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,090 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 15,090 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 91,824 15,090 0 0

รวมแผนงานการศึกษา 0 385,635 102,954 10,198,732 8,845,545

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 0 % 12,000

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

รวมงบบุคลากร 0 0 0 120,000 120,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 120,000 120,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนนําส่งโรงพยาบาล 0 0 172,650 273,000 -8.42 % 250,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรค
เอดส์ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและ
ตรวจหาการติดเชือเอชไอวี 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 51,150 172,650 323,000 365,000

รวมงบดําเนินงาน 0 51,150 172,650 323,000 365,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซือเครืองเจาะวัดนําตาลในเลือด 0 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 82,500 82,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 82,500 82,500 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 82,500 82,500 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 51,150 255,150 407,500 365,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 51,150 255,150 527,500 485,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 198,480 0 210,840 -3.59 % 203,280

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 198,480 120,000 330,840 323,280

รวมงบบุคลากร 0 198,480 120,000 330,840 323,280

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชน 0 0 11,700 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติพืนทีตําบลโนนสว่าง

0 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 41,700 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 41,700 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 198,480 161,700 330,840 323,280

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 198,480 161,700 330,840 323,280

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 408,180 570,688 755,400 29.75 % 980,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 38,500 0 42,000 21.43 % 51,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 162,000 0 346,080 3.09 % 356,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 608,680 570,688 1,191,480 1,459,920

รวมงบบุคลากร 0 608,680 570,688 1,191,480 1,459,920

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 180,000 -11.11 % 160,000

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

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 15,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 8,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 22,540 27,000 280,000 255,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 41,000 143.9 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการทีเทศบาล
ไม่สามารถทําเองได้    0 0 14,148 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายในเขต
เทศบาล 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 14,240 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการวางและปรับปรุง
ผังเมืองรวม-ชุมชนและการวางผังชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 0 0 10,600 50,000 0 % 50,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 6,400 60,000 0 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 9,350 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 14,240 40,498 411,000 210,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุก่อสร้าง 0 482,723 131,820 600,000 0 % 600,000

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

รวมค่าวัสดุ 0 503,053 131,820 650,000 650,000

รวมงบดําเนินงาน 0 539,833 199,318 1,341,000 1,115,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0 0 0 11,480 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 12,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือรถตักหน้าขุดหลัง 0 0 0 0 100 % 3,300,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ กองช่าง 0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 12,600 27,480 3,300,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

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

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

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

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 250,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 12,600 277,480 3,300,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 1,148,513 782,606 2,809,960 5,874,920

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 99,000 0 108,000 113 % 230,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 200 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 99,000 0 120,000 266,040

รวมงบบุคลากร 0 99,000 0 120,000 266,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 95,540 99,840 100,000 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 95,540 99,840 100,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 95,540 99,840 100,000 200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,800,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,800,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 996,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 996,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 996,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 194,540 99,840 4,016,000 466,040

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 457,440 1.78 % 465,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 517,440 525,600

รวมงบบุคลากร 0 0 0 517,440 525,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 29,700 300,000 0 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการขยะพิษแลกไข่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการถนนปลอดถัง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
บริหารจัดการขยะ (สํานักปลัด) 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาด้านสิงแวดล้อม 0 0 0 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 29,700 465,000 365,000

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 29,700 505,000 390,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทีทิงขยะ 0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 300,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 300,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 29,700 1,322,440 915,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 1,343,053 912,146 8,148,400 7,256,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
พระราชทาน 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพือแสดง
ความจงรักภักดีและรําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  รัชกาลที  9

0 0 0 100,000 -100 % 0

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

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนทัวไปและกลุ่มอาชีพต่างๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

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

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 100,000

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

โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
และส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 340,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 340,000 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 340,000 270,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 340,000 270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ต่อ
ต้านยาเสพติด 0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลโนน
สว่างต้านยาเสพติด 0 0 0 60,000 0 % 60,000

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 170,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 170,000 170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 170,000 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการงานราชพิธีและโครงการ
ตามพระราชกรณียกิจ 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ    

0 0 14,250 100,000 -100 % 0

โครงการประกวดแข่งขันขับร้อง
สรภัญญะ 0 0 0 30,000 -100 % 0

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

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

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 14,250 660,000 690,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 14,250 660,000 690,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 14,250 660,000 690,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกบัวสีม่วงเพือส่งเสริมการ
ท่องเทียว 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 0

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน                    
                                      0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 40,000 100,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 40,000 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 70,000 120,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 14,250 900,000 980,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 0 0 0 967,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) 0 0 0 3,641,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 0 300,000 -100 % 0

ค่าชดเชยงานก่อสร้าง 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
หมู่ที 2 บ้านชัยบาดาล 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
หมู่ที 4 บ้านนาดี 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
หมู่ที 5 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 100 % 360,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
หมู่ที 7 บ้านบูรพา 0 0 0 0 100 % 345,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 100 % 368,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านสรรทวี 0 0 0 0 100 % 452,500

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล.หมู่ที 1 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล.หมู่ที 9 บ้านพรนิยม 0 0 0 0 100 % 144,900

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล.หมู่ที 9 บ้านพรนิยม (สายพร
นิยม-ห้วยผึง-บ่อประปา)

0 0 0 0 100 % 460,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 
ช่วงระหว่างหนองดินดํา (สายหนองดิน
ดํา - โคกกระแซ )

0 0 0 0 100 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 
บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 100 % 198,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 
บ้านพรนิยม 0 0 0 0 100 % 373,300

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 11 0 0 0 0 100 % 186,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 100 % 95,400

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2  บ้านชัยบาดาล 0 0 0 0 100 % 228,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 100 % 312,000

โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ที 7 
บ้านบูรพา 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายนําประปา 
 หมู่ที  10 บ้านโนนงาม 0 0 0 92,250 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายนําประปา 
 หมู่ที  11  บ้านโนนดู่ 0 0 0 82,250 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายนําประปา 
 หมู่ที  7 0 0 0 65,500 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 5,248,000 5,438,900

รวมงบลงทุน 0 0 0 5,248,000 5,438,900

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 5,248,000 5,438,900

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,248,000 5,438,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดทําป้ายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํา
แก่งอาฮง
(ขนาด  2 x 3 ม. ตามรายละเอีดยแบบ
แปลน ทต.โนนสว่างกําหนด ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  56  ข้อ  2  
โครงการจัดทําป้ายบอกสถานทีสําคัญ)

0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 12,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 12,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 62,000 50,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 62,000 50,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 99,000 0 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 0 % 12,000

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

รวมงบบุคลากร 0 99,000 0 120,000 120,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 72,900 18,000 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 72,900 18,000 80,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0 326,310 18,000 400,000 -25 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 326,310 18,000 400,000 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 599,940.5 800,000 -12.5 % 700,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 599,940.5 800,000 700,000

รวมงบดําเนินงาน 0 399,210 635,940.5 1,280,000 1,000,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา  แบบมอเตอร์
ไฟฟ้า
ขนาด  5  แรงม้า  จํานวน  2  ตัว
ขนาด  10  แรงม้า  จํานวน  2  ตัว

0 0 0 94,000 -100 % 0

ค่าจัดซือมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 94,000 40,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 94,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงานกิจการประปา 0 498,210 635,940.5 1,494,000 1,160,000

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตลาดสดน่าซือ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 30,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องนําตลาดเทศบาล
ตําบลโนนสว่าง 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 150,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 150,000

รวมงานตลาดสด 0 0 0 0 180,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 498,210 635,940.5 1,494,000 1,340,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 0 844,524 7.11 % 904,560

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 0 355,000 -43.66 % 200,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 200,000 53.53 % 307,065

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 6,912,000 -2.14 % 6,764,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 1,670,400 14.94 % 1,920,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 62,000 45.16 % 90,000

สํารองจ่าย 0 0 0 500,000 -40 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 200,000 54.05 % 308,100

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 530,000 -22.58 % 410,340

รวมงบกลาง 0 0 0 11,273,924 11,204,465

รวมงบกลาง 0 0 0 11,273,924 11,204,465

รวมงบกลาง 0 0 0 11,273,924 11,204,465

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 11,273,924 11,204,465

รวมทุกแผนงาน 0 4,339,368 5,943,881.48 52,159,236 51,700,700
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอ เมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 51,700,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,354,350 บาท
งบบุคลากร รวม 6,977,350 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 เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที  2)  พ.ศ. 2557  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (คิดจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ของปีงบประมาณทีผ่านมาตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทนเกิน 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  (ฉบับที  2)  พ.ศ
. 2557    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (คิดจากเงินรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนทุกประเภท ของปีงบประมาณทีผ่านมาตามบัญชีอัตราเงิน
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 เลขานุการนายกเทศมนตรีทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที  2)  พ.ศ
. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (คิดจากเงินรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนทุกประเภท ของปีงบประมาณทีผ่านมาตามบัญชีอัตราเงิน
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
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที  2)  พ.ศ
. 2557   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (คิดจากเงินรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนทุกประเภท ของปีงบประมาณทีผ่านมาตามบัญชีอัตราเงิน
เดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท ) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  เดือน
ละ 15,180 บาท  รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  12,420 บาท และ
สมาชิกสภาเทศบาลเดือนละ 96,600 บาท จํานวน 10 คนๆ
ละ 9,660 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที  2)  พ.ศ
. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (คิดจากเงินรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนทุกประเภท ของปีงบประมาณทีผ่านมาตามบัญชีอัตราเงิน
เดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท ) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,352,710 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,970,750 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 10 อัตรา คือ ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้อง
ถิน ระดับกลาง) ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับ
ต้น) ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, ตําแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล, ตําแหน่งนิติกร, และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0809.5/ว 82 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557  เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม สําหรับ
คุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถินรับรองว่าวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่ง
ตัง (ฉบับที 4) มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดบึงกาฬ ครัง
ที 7/2557  ลงวันที 23 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
    เงินค่าครองชีพชัวคราว จํานวน 24,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานแจ้ง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป
   เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จํานวน 84,000  บาท เพือจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบล(นักบริหารงาน
ท้องถินระดับกลาง ) เดือนละ 7,000 บาท ตามประกาศ ก.จ.ก.ท.และ.ก
.อบต.เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน
ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที มท 0809.3/ว28 ลว.16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรือง แนวปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิน ระดับ 8 ขึนไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งทีได้รับ ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 222,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับ
กลาง) เดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท เงินประจําตําแหน่ง
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น) เดือน
ละ 3,500 บาท    เป็นเงิน 42,000 บาท เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานัก
ปลัด (นักบริหารงานทัวไป ) เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3 คน เป็น
เงิน 54,000 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. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28  ลงวัน
ที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวันที 20 เมษายน 2559 ปรากฏ
ในแผนบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 991,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป แยกเป็น  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 559,960  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและ
บัตร
(2) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา จํานวน 432,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา ดังนี คนงานทัว
ไป (พนักงานขับรถส่วนกลาง) , คนงานทัวไป (แม่บ้าน) , คนงานทัว
ไป (ภารโรง) , และคนงานทัวไป (คนงานทัวไป )  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
แจ้ง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29  ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,012,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 512,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 410,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน จํานวน 400,000 บาท ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
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
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศ
บาล พ.ศ.2558 ลว.31 มีนาคม 2558ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้าง  จํานวน  10,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม  ค่าพาหนะของกรรมการ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าสมนาคุณด้วย  โดยค่าสมนาคุณหมายความว่า  ค่าตอบ
แทนการออกข้อสอบและการตรวจกระดาษคําตอบ  การประชุม  หมาย
ความว่า  การประชุมของคณะกรรมการเพือดําเนินการคัดเลือกพนักงาน
จ้างและลูกจ้าง  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.  2555  ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการทีเทศบาลแต่งตัง
ขึน  เช่น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะ
กรรมการสรรหาฯลฯ และคณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ขึน เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการแปร
ญัตติ เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการ ปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติ
งานในทีตังสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที  2)  พ.ศ.  2551  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มี
สิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที  3)  พ.ศ.  2549  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 1,340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าซักฟอก ค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่มต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ฯลฯ รวมทังค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1647 ลงวันที 16กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559 เรือง  หลัก
เกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จํานวน  30,000    
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  20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม เครืองใช้
ในการเลียงรับรอง  และค่าบริการอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ทีเกียวข้องในการ
รับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้
รับแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน    หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    กับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ
  และเจ้าหน้าทีทีเข้าร่วมประชุม เป็นต้น  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548
  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเบียรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลัย

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย   ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  พานประดับพุ่มดอกไม้  สําหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ  ในพิธีการวันสําคัญตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและต้อน
รับคณะบุคคลต่างๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว
 1284 ลงวันที 10 พฤศจิกายน  2530   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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  และตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป   (แผนพัฒนาสีปี หน้า 139 ข้อ4 )

ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และนอกราช
อาณาจักร  สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้อง
ถิน  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างและผู้ได้รับคําสังให้ให้เดิน
ทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3)  พ.ศ.  2559  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 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 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี   หน้า  118  ข้อ  1 )
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โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลือนที เพือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  และบริการด้านการการตรวจสุขภาพประจําปี
และการบริการอืนๆให้กับประชาชนและค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียว ข้องกับการ
นี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี   หน้า   138  ข้อ  1 )

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูหน่วยงานต้น
แบบ องค์กรต้นแบบหรือพืนทีต้นแบบเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้แก่ผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการพัฒนาการบริการหรือพัฒนาท้อง
ถิน ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 139
 ข้อ 5 ) 

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตบุคลากรและเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
มีทัศนคติทีดีต่อการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความ
สุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทังสร้าง
ทัศนคติในการให้บริการประชาชนการอํานวยความสะดวกรวมถึงการ
พัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป  ( แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 140
 ข้อ 7 )

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลโนน
สว่างในการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2542  อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมทัง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (แผน
พัฒนาท้องถิสีปี   หน้า  136  ข้อ 1 )

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างมีทัศนคติทีดีต่อ
การทํางาน ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริตสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารราชการ พร้อมน้อมนําหลักการดํารงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ดํารงตน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี   หน้า  140 ข้อ 8 )
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  อาทิเช่น  แปรง  นํายาขัดห้อง
นํา  นํายาถูพืน ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที  3)  พ.ศ. 2543  และหนังสือที  มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นดิสก์    เม้าท์  แป้น
พิมพ์  โปรแกรม  และอืน ๆ ทีเกียวข้องเพือการนี    ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.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 330,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด  รายละเอียดดังนี
-เครืองบันทึก  DS-7104HGHI-F18ch  1  ตัว
-กล้องทีมาพร้อมชุด  DS-2CE16COT-IRP  8  ตัว
-อุปกรณ์เสริม  ฮาร์ดดีสก์  เทอราไบท์  ไส้ไก่  HPE14  2  m  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
รถยานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 171 ข้อ 1 ) 
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างแนวเขตกันทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแนวเขตกันทีสาธารณะเพือให้มีความ
ชัดเจน ในแนวเขตระหว่างทีสาธารณะ กับทีดินส่วนบุคคล ป้องกันบุกรุก
และคุ้มครองพืนทีสาธารณประโยชน์ ขนาดกว้าง
เฉลีย 1.20 เมตร        ยาว 5,450.00 เมตร ลึก
เฉลีย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 6,540.00 ลูกบาศก์เมตร  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพ.ศ.2553 ปราก
ฎในแผนงานบริหารทัวไป ( แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียนแปลง
ฉบับที 1  หน้า 47 ข้อ 1 )

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา ซึงไม่เกียวกับครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง
หรือไม่ได้มาซึงครุภัณฑ์หรือทีดินและสิงก่อสร้าง  โดยจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกทีเป็นกลางมาดําเนินการสํารวจ  การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพือกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.บึงกาฬ เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558  ลงวัน
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
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า 155   ข้อ 1) 

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 ทีเกียวข้องกับการนี   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559  และตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  138  ข้อ  2 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,898,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,285,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,285,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,473,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  7  อัตรา  คือ  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหาร
งานคลัง ระดับต้น) ,ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงาน
คลัง ระดับต้น) ,ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป (นักบริหารงานทัว
ไป ระดับต้น)    ,ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้, ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ,ตําแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนมาก ที มท
 0809.5/ว 82  ลงวันที 10  กรกฎาคม  2557  เรือง ประกาศ ก.จ.  ก.ท
.  และ ก.อบต.  เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินทีปรับเพิม  สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินรับรองว่าวุฒินัน  เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  (ฉบับที 4)  และมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดบึงกาฬ  ครังที 7/2557 ลงวัน
ที 23 กรกฎาคม 2557   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
แจ้ง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งคลังหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  และ
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป 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 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ
บาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวันที 20 เมษายน 2559 ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 705,840 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป  ดังนี
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน  489,840
 บาท  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
2) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานทัวไป (พนักงานจดมาตร
วัดนํา)  ตําแหน่ง คนงานทัวไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ )   ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที  21  มิถุนายน  2554
  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 29  หลักเกณฑ์การเลือน
ขันค่าตอบแทนประจําปี  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
.2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาล จังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการคลองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์  ข้อ  29    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป         

งบดําเนินงาน รวม 1,756,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ – จัดจ้าง จํานวน  30,000บาท         
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ – จัดจ้าง  รับซอง – เปิด
ซอง  สอบราคา  ประกวดราคา  และประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ( E-AUCTION)  ซึงเป็นผู้แทนชุมชนหรือ
ประชาคม  และพนักงานเทศบาลตําบลโนนสว่าง  ตามหนังสือ ที มท
.0808.3/ว.4231  ลงวันที  9  ธันวาคม  2546  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินจํานวน  150,000  บาท 
    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิน  เป็นกรณีพิเศษ 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. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง กรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562   ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง
บุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541  และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที  3)  พ.ศ.  2549    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการใน
กิจการ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเหมาเครืองถ่ายเอกสาร   การ
ให้ผู้รับจ้างกระทําอย่างใดอย่างหนึงตามงานภารกิจกองคลังและค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้อง ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1647 ลงวัน
ที 16กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120  ลงวัน
ที 9  ธันวาคม  2559 เรือง  หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  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 ลงวันที 23
 กุมภาพันธ์ 2554  เรืองการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป 

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป   
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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  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  141  ข้อ  9)

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อาทิเช่น ค่าสํารวจข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องเพือการนีตามหนังสือที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
 เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้า  61  ข้อ 1 )

โครงการอบรมจัดซือจัดจ้างท้องถินโปร่งใส จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ประชาคมหมู่บ้าน ผู้นําชุมชนหรือผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัดซือ
จัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิน อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร หรือค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี เสริมสร้างความโปร่งใสการ
ปฏิบัติราชการสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที  1  หน้า 60 ข้อ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดให้สามารถใช้การ
ได้ดี  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองโทรสาร  เครือง
ถ่ายเอกสาร  เครืองปรับอากาศ  เครืองโทรศัพท์  รถจักรยานยนต์  รถ
ยนต์  และอืนๆ  ทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตําบลโนนสว่าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ตรา
ยาง    หมึกถ่ายเอกสาร  ใบเสร็จค่านําประปา ใบเสร็จค่าตลาด ใบเสร็จ
ขยะมูลฝอยแบบพิมพ์ทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ
. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 450,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง เป็นต้น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
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  

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 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2543  และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล  ไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้า
ตลาด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ
. 2543 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตของสํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนสว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  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   
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งบลงทุน รวม 857,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 857,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 787,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน  ขับ
เคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  2,400 ซีซี หรือกําลังเครือง
ยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน เป็น
เงิน 787,000 บาท รายละเอียดดังนี  
    1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
    2) ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ 4 ประตู
    3) เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
    4) ราคาภาษีสรรพสามิต
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0731.1/ว 60  ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0802.2/ว 1989 ลงวันที   22 มิถุนายน 2552 เรือง
การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 65 ข้อ 3)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือโปรแกรมบริหารกิจการประปา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโปรแกรมสําหรับกิจการประปา การออกใบเสร็จการ
จัดทําสําเนา ตังจ่ายในแผนงานบริหารงานคลัง ตามหนังสือที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ     ( แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 173 ข้อ 8) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 843,980 บาท
งบบุคลากร รวม 823,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 823,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 252,540 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 หลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิมสําหรับ
คุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถินรับรองว่าวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่ง
ตัง (ฉบับที 4) มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดบึงกาฬ ครัง
ที 7/2557 ลงวันที 23 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
.2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาล จังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการคลองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558 และค่าตอบแทนพิเศษจํานวนร้อยละ  เพือ
พิจารณาเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีมีผลการปฏิบัติงานไม่ตํากว่า
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  ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์  ข้อ  29 (2)  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 475,440 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป 2 อัตรา แยกเป็น
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา จํานวน  259,440  บาท 
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์(รถบรรทุกนํา) และพนักงานดับเพลิง
 (2)พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  2  อัตรา จํานวน  216,000  บาท      
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป(พนักงาน
วิทยุ)   และตําแหน่งคนงานทัวไป(คนงานประจํารถบรรทุกนํา) เดือน
ละ 9,000  บาท จํานวน 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง  ลงวันที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์  ข้อ  29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
แจ้ง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29 ปรากฏในแผนบริหารงานรักษาคามสงบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการ ปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติ
งานในทีตังสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผน
งานบริหารการรักษาความสงบภายใน  
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผนป้องกันภัย เช่น อัคคีภัยให้มีความ
พร้อมกรณีเกิดเหตุ อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากรตลอดจนค่าใช้
จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี เช่น วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ปรากฎในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 122 ข้อ 4 ) 

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์ อปพร. ต้นแบบ จํานวน 40,000 บาท
โครงการทัศนศึกษาดูงาน อปพร.ต้นแบบเพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้แก่เจ้าหน้าทีและสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557   
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิม
เติมเปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้า 50 ข้อ3 )

โครงการป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สําต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที
เกียวข้องกับการนีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที 2 ธันวาคม 2557  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 123
 ข้อ 7 )

โครงการพัฒนาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท
โครงการพัฒนาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพือเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 20,000 บาท ปรับปรุงศูนย์ ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ การลดขันตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที1 หน้า 50ข้อ 2)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับโทษและภัยของ
ยาเสพติด เพือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันยาเสพติดและ
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการนี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 121   ข้อ  1  )
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โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนาม
เนืองในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 50,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
และพิธีชุมนุมสวนสนามเนืองในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ประจําปี  2561 และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องเพือการ
นี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสี  หน้า 123  ข้อ 8   )

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 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 20,000 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 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ  เช่น  แผงกันจราจร  กรวยจราจร   ยางชะลอ
ความเร็ว  เป็นต้น  และอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี 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 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  

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

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 (แผนพัฒนาสีปี
หน้า 154 ข้อ 1 )  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,446,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,031,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,031,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 744,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  ,ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  , ตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของ
ตําแหน่ง (ฉบับที 2) พ. ศ. 2558 ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2558  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการศึกษา เดือน
ละ 3,500 บาท ,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (ประเภทอํานวยการระดับ
ต้น) เดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน  39,000  บาท  ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และ
มาตรา 23 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ
. 2551 มาตรา 50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2553 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.3/ว 28  ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวัน
ที 20 เมษายน 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 238,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   เป็น
เงิน   238,080  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที  21  มิถุนายน  2554  หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์  ข้อ  29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 5) พ.ศ.2555  และ
ประกาศ ก.จ.,ก.ทและ ก.อบต. เรือง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินได้รับเงินเพิมการคลองชีพชัวคราว  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที 21 มิถุนายน 2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์  ข้อ  29   ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
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งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 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
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2558 ลว.31 มีนาคม 2558
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการ ปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติ
งานในทีตังสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ฯลฯ รวมทังค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1647 ลงวันที 16กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559 เรือง  หลักเกณฑ์เบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมท 0808.2/ว 4941 ลงวันที 1
 กันยายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559   ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 70,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์
งานทะเบียน และอืนๆ ทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 และหนังสือที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  เมาท์  แป้น
พิมพ์  โปรแกรมและอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543  และหนังสือ
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,369,285 บาท
งบบุคลากร รวม 1,672,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,672,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,052,160 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 4 อัตรา รวมเป็นเงิน 1,052,160 บาท ตาม ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง ตําแหน่งและวิทยาฐานะพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลลงวันที 5 มกราคม 2550 และตาม
บัญชีเงินเดือนชัวคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบ
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจําตําแหน่งครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558 และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที  14  มิถุนายน 2560  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ  อปท. ประจําปีงบ
ประมาณ  2561  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 569,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา ได้แก่พนักงานตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ได้รับจัดสรรอัตรา
คนละ 9,400 บาท ต่อเดือน และพนักงานจ้างทัวไปตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก (ไม่กําหนดคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา ได้รับจัดสรรอัตราคน
ละ 9,000 บาท ต่อเดือน (รวมทังในกรณีทีอัตราค่าจ้างรายเดือนของครูผู้
ดูแลเด็กสูงกว่าอัตราทีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินนําเงินราย
ได้ไปสมทบ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14  มิถุนายน 2560  เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาของ  อปท. ประจําปีงบประมาณ  2561 และตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554  หมวด 5 ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง จํานวน 4
 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 3 อัตรา ได้รับจัดสรรอัตราคนละ 2,000 บาทต่อเดือน และ
พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนดคุณวุฒิ) จํานวน 1
 อัตรา ได้รับจัดสรรอัตราคนละ 1,000 บาทต่อเดือน (รวมทังในกรณีที
อัตราค่าจ้างรายเดือนของครูผู้ดูแลเด็กสูงกว่าอัตราทีรัฐจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินนําเงินรายได้ไปสมทบ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14
  มิถุนายน 2560  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ  อปท. ประจําปีงบ
ประมาณ  2561 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 21
 มิถุนายน 2554  หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ข้อ 29  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 2,742,245 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,353,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆทีเกียว
ข้องกับงานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา และจ้างเหมาบริการ
อืนๆ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1647 ลงวัน
ที 16กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120  ลงวัน
ที 9  ธันวาคม  2559 เรือง  หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานงานการศึกษา 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าของทีระลึก  ค่าของ
ขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าโล่รางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าตอบแทนให้
เจ้าหน้าที  ค่าสมนาคุณ  ค่าเลียงรับรอง  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ค่าล้างอัดขยายภาพสี   และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องทีใช้ใน
กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในเขตตําบลโนนสว่าง  ตามหนังสือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 2559   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า  125  ข้อ 3 )

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา จํานวน 1,023,000 บาท
1.) เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 759,500  บาท  
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ให้
แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลา
ราม   จํานวน  245  วัน   อัตราคนละ  20  บาท  จํานวนเด็ก  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  2560    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14  มิถุนายน 2560
  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาของ  อปท. ประจําปีงบประมาณ  2561  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 148 ข้อ 1 )

 2.) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 263,500  บาท 
   ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาท จํานวน 155
 คน 263,500 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14  มิถุนายน 2560  เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาของ  อปท. ประจําปีงบประมาณ  2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยกลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 

ค่าวัสดุ รวม 1,389,245 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,389,245 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
- โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  โรงเรียนบ้านดอนปอ   จํานวน  260
  วัน  จํานวน  52  สัปดาห์ๆ ละ5 วัน (ข้อมูลจํานวนเด็กอนุบาลและ
เด็ก   ป.1 – ป.6  ณ  วันที 10  มิถุนายน  2560) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลา
ราม  จํานวน  260  วัน (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ  วันที 10  มิถุนายน  2560
) ในอัตรา 7.37 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุดที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14  มิถุนายน 2560 เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาของ  อปท. ประจําปีงบประมาณ  2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยกลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า125
 ข้อ 4  ) 
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งบลงทุน รวม 615,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 615,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์วัดศรีสุมังคลาราม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุ
มังคลารามขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หลังคามุงด้วย
กระเบืองลอนคู่  ใช้เรียนรู้สําหรับเด็กเล็กตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โนนสว่างกําหนด   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 126  ข้อ  5 ) 
 
โครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี จํานวน 450,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทางเชือมระหว่างอาคารขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร และก่อสร้างห้องนํา-ห้องส้วมขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00  เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี  ตาม
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 126  ข้อ  8  )

โครงการปูกระเบืองอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม จํานวน 65,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูกระเบืองอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมัง
คลารามบริเวณด้านหน้า ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร และ
บริเวณด้านข้างขนาดกว้าง 3.50  เมตร ยาว 7.50  เมตร ผนังบุกระเบือง
กันเปือน รวมพืนที 160.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 126  ข้อ 7  )  
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,340,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,340,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   จํานวน  2,280,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านดอนปอ  จํานวน  200 วัน อัตราคน
ละ 20 บาทต่อวัน (โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก 
ป.1-  ป. 6 ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน  2560 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที  14  มิถุนายน 2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ  อปท. ประจําปีงบ
ประมาณ  2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ทีมท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 เรือง  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  (แผนพัฒนาท้องถ้ินสีปี  หน้า 148 ข้อ  1 )

อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาทางร่างกายผ่านสนามเด็กเล่น BBL/สร้าง
ฐาน BBL         จํานวน   30,000  บาท  
     เพือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดีขึนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  151  ข้อ 10  ) 

อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ   
จํานวน  30,000  บาท  
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนปอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 เรือง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม
 เปลียนแปลง ฉบับที  1 หน้า  52 ข้อ 1  ) 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน “เศรษฐกิจพอ
เพียง”  จํานวน  30,000  บาท  
         เพือให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง ให้แก่โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี  หน้า 148 ข้อ  2 )
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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 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข

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 และตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ ข้อ 29  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 365,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าใช้
จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่างๆ เช่น เดินรณรงค์ แผ่นพับ
ใบปลิว หรือทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี หน้า 128 ข้อ 1)

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้ ค่าเกียวข้อง
กับการนี ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณณวลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที มท 0810.5
/ว 0994 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/729 ลงวันที 31 มีนาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิม
เติม เปลียนแปลง  ฉบับที 1 หน้า 53  ข้อ 1  )
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อ
สม.)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อ
สม.) เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
การนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1 หน้า 53
  ข้อ 3  )

โครงการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย เช่น ค่านํามัน ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าทรายอะเบท หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
การนี ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิม
เติม เปลียนแปลง  ฉบับที 1 หน้า45  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  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 128 ข้อ 3)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ เช่น ค่าใช้
จ่ายในการรณรงค์ และอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี เป็นการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์โรคเอดส์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เพิมเติม เปลียนแปลง  ฉบับที 1 หน้า 45 ข้อ 5  )

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและตรวจหาการติดเชือเอชไอวี จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการและตรวจหาการติดเชือเอชไอ
วี เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการนี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียนแปลง  ฉบับที 1 หน้า 53  ข้อ 2  )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 323,280 บาท
งบบุคลากร รวม 323,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 323,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 203,280 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
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างทัวไป  พนักงานจ้าง
ตําแหน่ง คนงานทัวไป ( ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)   เป็น
เงิน  108,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวข้องกับพนักงานจ้างลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ข้อ29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี  ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างพนักงานจ้าง
ทัวไป   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ.2558  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที   21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์  ข้อ  29    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,874,920 บาท
งบบุคลากร รวม 1,459,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,459,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 980,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5อัตรา คือ ผู้อํานวยการกองช่าง  (นักบริหาร
งานท้องถิน ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น) นายช่างโยธาปฏิบัติการ 2 อัตรา และเจ้าพนักงานธุรการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0809.5/ว 82 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม สําหรับ
คุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถินรับรองว่าวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่ง
ตัง (ฉบับที 4) มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดบึงกาฬ ครัง
ที 7/2557 ลงวันที 23 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
แจ้ง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  (นักบริหารงานท้อง
ถิน ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท  เงินประจํา
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา  เดือนละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 9,000  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. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวันที 20 เมษายน 2559 ปรากฏ
ในแผนเคหะและชุมชน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 356,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตราและ
พนักงานจ้างทัวไป   จํานวน 2 อัตรา ดังนี
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 140,760  บาท คือ ตําแหน่งผู้ช่วย
นายช่างโยธา
(2.) พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2  อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท  ดัง
นีตําแหน่ง คนงานทัวไป(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  และคนงานทัว
ไป(ช่างก่อสร้าง)    ในอัตราเดือนละ  9,000  บาท ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที 21  มิถุนายน  2554  หมวด 5 ค่าตอบ
แทนและสิทธิประโยชน์ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนค่าตอบแทน
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างสอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
แจ้ง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที 21  มิถุนายน  2554  หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ข้อ 29 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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.2558 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการ ปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติ
งานในทีตังสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 น  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที  3) พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มี
สิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที  3)  พ.ศ.  2549  

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการได้ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว
นิล ป้ายไม้  การตกแต่งสถานทีปรับปรุงภูมิทัศน์  ถ่ายพิมพ์เขียว  แผนที
ภาษีแผนทีเขตเทศบาลตําบลโนนสว่าง การบํารุงรักษาความสะอาดระบบ
การระบายนํา และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1647 ลงวันที 16กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559 เรือง  หลัก
เกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และนอกราช
อาณาจักร  สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้องถิน พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงาน
ด้านเคหะและชุมชน  (กองช่าง)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานด้านเคหะและ
ชุมชน (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรา
ยาง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ
. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบ
ประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูน ท่อระบายนํา เหล็กเส้น ไม้ ลูกรัง
เป็นต้น และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ
. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบ
ประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (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)
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งบลงทุน รวม 3,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,300,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือรถตักหน้าขุดหลัง จํานวน 3,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถตักหน้าขุดหลัง  ชนิดขับเคลือน 4 ล้อ ราย
ละเอียด ดังนี
1) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ๋งกี
สําหรับตักหน้ารถและบุ๋งกีขุดด้านหลังรถ  ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
2) ใช้เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะมีกําลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้าทีรอบ
เครืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยนํา
3) ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ
แบบ Torque Converter
4) ระบบบังคับเลียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 
5) บุ้งกีตัก
 5.1) ชุดบุ้งกีตัก ติดตังอยู่หน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
 5.2) ขนาดความจุของบุ้งกีไม่น้อยหว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร
 5.3) ความสูงของพืนดินถึงสลักบุ้งกีขณะยกสูงไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร
6) บุ้งกีขุด 
 6.1) ชุดบุ้งกีขุดติดจังอยู่ด้านหลังรถ มีขาคํายันทําให้รถมันคงขณะขุด
ดิน ควบคุมระบบไฮดรอลิก
 6.2) ขนาดความกว้างของบุ้งกีขุด ไม่น้อยหว่า 600 มิลิเมตร
 6.3) ความจุของบุ้งกี ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร
 6.4) ระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลิเมตร
 6.5) มีระยะขุดลึกไม่น้อยกว่า 4,000 มิลิเมตร
7) มีนําหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม
8) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตร
9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์
10) อุปกรณ์ประกอบ
 10.1) มีมิเตอร์บอกชัวโมงการทํางานของเครืองจักรกล
 10.2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครืองยนต์หรืสัญญาณ
 10.3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันนํามันเครือง และไฟชาร์ตแบตเตอรี
 10.4) มีเกจ์บอกระดับนํามันเชือเพลิง
 10.5) มีประแจสําหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด
 10.6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครืองจักร จํานวน 1 ชุด
 10.7) หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด
 10.8) กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด
 10.9) เครืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
 10.10) ชุดประแจล็อกสําหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10
 ขนาด ตังแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลิเมตร จํานวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขัน
พร้อมกล่องเหล็ก
 10.11) ชุดประแจตายสําหรับใช้กับรถจะต้องไม่น้อยกว่า 10
 ขนาด ตังแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลิเมตร จํานวน 1 ชุด
10.12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
10.13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 150 มิลิเมตร ติดตังบนหัวเก๋ง จํานวน 1 ชุด
10.14) หนังสือคู่มือ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการ
ใช้ (Operation manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการ
สังอะไหล่ (Parts Book)   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตังตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มีนาคม 2560และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0802.2/ว 1989 ลงวันที   22 มิถุนายน 2552 เรือง
การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 174 ข้อ 16)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 466,040 บาท
งบบุคลากร รวม 266,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,040 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า
ไฟฟ้า )  จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  122,040  บาท
2) 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 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
.2558  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการซ่อมเปลียนภายในสํานักงานและ
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการ
นี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ
. 2543หนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 915,600 บาท
งบบุคลากร รวม 525,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 525,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 465,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1
  อัตรา  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 4 อัตรา  แยกเป็น
   1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 141,600  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก
ขยะ) จํานวน  1 อัตรา
   2) พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3  อัตรา จํานวน  324,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง คนงานทัว
ไป  (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  ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์      ข้อ  29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
แจ้ง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 13 กรกฎาคม 2558 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ปรากฏ
ในแผนเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการ ปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติ
งานในทีตังสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการ
ฝังกลบบ่อขยะของเทศบาล ปรับปรุงบ่อขยะ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1647 ลงวัน
ที 16กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120  ลงวัน
ที 9  ธันวาคม  2559 เรือง  หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (สํานัก
ปลัด)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขยะพิษแลกไข่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยะพิษแลกไข่หรือค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
เพือแก้ไขปัญหาขยะแบบครบวงจร ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ
กําจัดขยะมูลฝอย (Roadmap) ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (สํานักปลัด)  แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 120 ข้อ 5

โครงการถนนปลอดถัง จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถนนปลอดถัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือแก้ไข
ปัญหาขยะครบวงจร ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกําจัดขยะมูล
ฝอย (Roadmap) ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติสนองต่อ
ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (สํานักปลัด)  แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 119 ข้อ 4

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จํานวน 20,000 บาท
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จํานวน 20,000
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกําจัดขยะมูล
ฝอย (Roadmap) ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติสนองต่อ
ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (สํานักปลัด) แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับ
ที  1  หน้า 48 ข้อ 1 )

โครงการพัฒนาด้านสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทีเกียวในการพัฒนาด้านสิงแวด
ล้อม เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียว
ข้อง เพือส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟืนฟู สนับสนุน สร้างจิตสํานึก
รักษ์สิงแวดล้อม สนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน ตามหนังสือที มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (สํานักปลัด)  แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 120 ข้อ 7

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองแต่งกายในการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บ
ขยะ งานทําความสะอาด เช่น ชุดกันเปือน หน้ากาก ถุงมือ เป็นต้น และ
อืนๆ ทีเกียวข้องเพือการนี หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0307/ว
 384 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรือง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่ง
กาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทัวไปและกลุ่มอาชีพต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทัวไปและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ จํานวน 50,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนและกลุ่มอาชีพเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการทํา
มาหากินของราษฎร์ตามอํานาจหน้าที ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที  1  หน้า 45 ข้อ 1 )

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  เช่น  การส่งเสริมการ
ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมต่างๆทีเกียวข้อง  ตามหนังสือที มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี  หน้า  131   ข้อ 2 )

โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการ
จัดทําแผนชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน
ชุมชน  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการนี   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกรองส่วนท้องถิน  พ
.ศ.  2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับท3ี ) พ.ศ.2559 และตามหนังสือ
ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรืองซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 138 ข้อ 3 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านโนนงาม ตามโครงการ
สร้างความสมานฉันท์ ตังไว้ 10,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
แข่งขันกีฬา นันทนาการของคนในชุมชนโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสือสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชน แข่งขันกีฬา สตรีเด็กและเยาวชน ตาม
หนังสือที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียนแปลง  ฉบับที 1 หน้า 56
 ข้อ 2 )

2. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลโนนสว่าง ตามโครงการส่ง
เสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทสตรี สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ
สตรีในการพัฒนาและแก้ไขปํญหาทีเกิดขึนในท้องถิน สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มองค์กรภาคประชาชน อบรม สัมมนา สร้างความเข้มแข็ง
บทบาทของสตรี ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียน
แปลง  ฉบับที 1 หน้า 56 ข้อ 3 )

3. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลโนนสว่าง จํานวน 40,000 บาท เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลโนนสว่าง) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีบทบาท ร่วม
คิด ร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสี
ปี หน้า 131 ข้อ 3)

4. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลโนนสว่าง จํานวน 40,000 บาท เพือ
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลโนนสว่าง ยกระดับมาตรฐานฝีมือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียนแปลง  ฉบับที 1 หน้า 45
 ข้อ 2)
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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
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 และค่า
ใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนีตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วัน
ที 19 ธันวาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 142  ข้อ 2 ) 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลโนนสว่างต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าสนับสนุน
เงินรางวัล  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี ตามหนังสือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 2559  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 132
  ข้อ  4) 

โครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
วันเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
เพือการนี ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19
 ธันวาคม 2559  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปีหน้า 142 ข้อ  1 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 690,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระราชกรณียกิจ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรัฐพิธีต่างๆ ,โครงการตามพระราช
กรณียกิจหรือตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสังการต่างๆทีเกียวข้องกับงาน
พิธีการโครงการพระราชดําริต่างๆปรากฏในงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที  1
 หน้า 58 ข้อ 1 )

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  13:54:06 หน้า : 39/48

HP
Rectangle



โครงการประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 250,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบังไฟ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 เช่นค่ารางวัลในการประกวดขบวนแห่  ค่าตกแต่ง
สถานที  ค่าอาหาร  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที
เกียวข้องเพือการนี  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คง
ไว้  ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 2559
  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี หน้า  135 ข้อ 11  )

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทงประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561  เช่น ค่ารางวัล ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น  ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19
 ธันวาคม 2559  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า134 ข้อ 10  )

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เช่น  กิจกรรมรดนําดําหัว  ค่าจัดซือของที
ระลึก  ค่าจัดสถานที  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือการ
นี เพือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึงขนบธรรมเนียมประเพณีทีดี
งาม ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า 134 ข้อ9 )

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท
   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561  เช่น  ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ต้นเทียน รถร่วม
ขบวน ค่าวัสดุดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี ตาม
หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 2559  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 132 ข้อ  1 )

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561  ให้แก่ผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้อง
ถิน  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  เยาวชนและประชาชนใน
เขตตําบลโนนสว่าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 ประกาศ ณ วันที 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 134 ข้อ 8 ) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 120,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้างในการ ออกแบบตามแผน
การจัดการท่องเทียว เป็นการส่งเสริมการจัดการท่องเทียวตามอํานาจ
หน้าที (แผนพัฒนาสีปี  หน้า 137  ข้อ  2 ) ปรากฎในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดอนปอ หมู่ที 5 ตามโครงการแข่งว่าวเพือ
ส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน ตามหนังสือที
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ( แผนพัฒนาสีปี 156 ข้อ  2) (สํานัก
ปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,438,900 บาท
งบลงทุน รวม 5,438,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,438,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที 2 บ้านชัยบาดาล จํานวน 500,000 บาท
เพือก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างโดยเฉลีย 2.10
 เมตร ระยะทางยาว 205.00  เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร มี
เนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํา ตามรายเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที  1
  หน้า  44 ข้อ 15 )

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที 4 บ้านนาดี จํานวน 500,000 บาท
เพือก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างโดยเฉลีย 1.50
 เมตร ระยะทางยาว 255.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร มี
เนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบาย
นํา คสล. และบ่อพักนํา ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้า 41 ข้อ 10 )
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที 5 บ้านดอนปอ จํานวน 360,000 บาท
เพือก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างโดยเฉลีย 1.20
 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร  ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร มี
เนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร  พร้อมขุดวางท่อระบาย
นํา คสล. และบ่อพักนํา ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สว่างกําหนด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที  1
 หน้า 42 ข้อ  11 )

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที 7 บ้านบูรพา จํานวน 345,000 บาท
เพือก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างเฉลีย 1.20 เมตร ระยะ
ทางยาว 125 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร มีเนือทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบายนํา คสล. และบ่อพัก
นํา ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิม
เติม  เปลียนแปลง
  ฉบับที  1  หน้า 42 ข้อ  12 )

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้านโนนงาม จํานวน 368,000 บาท
เพือก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างเฉลีย 1.00 เมตร  ระยะ
ทางยาว 160.00 เมตร ความหนาของผิวจราจร 0.15 เมตร เนือทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบายนํา  คสล
. และบ่อพักตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกํา
หนอ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1  หน้า 43
 ข้อ 14 )

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านสรรทวี จํานวน 452,500 บาท
เพือก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างโดยเฉลีย 1.20
 เมตร ระยะทางยาว 181.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร มี
เนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 217.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบาย
นํา คสล. และบ่อพักนํา ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สว่างกําหนด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1
  หน้า 41 ข้อ 9  )

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที 1 บ้านโนนสว่าง จํานวน 500,000 บาท
เพือก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างโดยเฉลีย 1.50
 เมตร ระยะทางยาว 255.00  เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร มี
เนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํา พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์  ตาม
รายเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1  หน้า 40 ข้อ 8  )

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที 9 บ้านพรนิยม จํานวน 144,900 บาท
เพือก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างโดยเฉลีย 1.30
 เมตร ระยะทางยาว 63.00  เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร มี
เนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 82.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํา ตามรายเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบล
โนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1  หน้า 43 ข้อ 13 )
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที 9 บ้านพรนิยม (สายพร
นิยม-ห้วยผึง-บ่อประปา)

จํานวน 460,000 บาท

เพือก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างโดยเฉลีย 1.50
 เมตร ระยะทางยาว 200.00  เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร มี
เนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํา ตามรายเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (แผนพัฒนาสีปีหน้า43 ข้อ 3 )

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 ช่วงระหว่างหนองดินดํา (สายหนองดิน
ดํา - โคกกระแซ )

จํานวน 400,000 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 122.00
 เมตร ขนาดเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร ความ
หนา 0.15 เมตร และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1
  หน้า 39 ข้อ 3)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 บ้านหนองไฮ จํานวน 198,000 บาท
เพือก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 110.00
 เมตร ขนาดพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร ความ
หนา 0.15 เมตร และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนอ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1
  หน้า 39 ข้อ 5)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 บ้านพรนิยม จํานวน 373,300 บาท
เพือก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว175.00
 เมตร ขนาดเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 718.00 ตารางเมตร ความหนา
ผิวจราจร 0.15 เมตร และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1  หน้า 43 ข้อ 13 )

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 11 จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00  เมตร ขนาดเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350.00 ตาราง
เมตร ความหนา  0.15 เมตร และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามราย
ละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด    ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1  หน้า 40 ข้อ 7)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านโนนดู่ จํานวน 95,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 41.50  เมตร ขนาดเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 170.00 ตาราง
เมตร ความหนา 0.15 เมตร และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามราย
ละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด    ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1  หน้า  40 ข้อ 7)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2  บ้านชัยบาดาล จํานวน 228,800 บาท
เพือก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 110 เมตร  ขนาดเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1
  หน้า  38 ข้อ 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 บ้านดอนปอ จํานวน 312,000 บาท
เพือก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทางยาว 150
 เมตร เนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ความหนา 0.15
 เมตร และลงไหล่ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1  หน้า  38
 ข้อ 2)

โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ที 7 บ้านบูรพา จํานวน 15,000 บาท
เพือก่อสร้างผิวจราจร คสล. ผิวจาจรไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร ความ
หนา 0.15 เมตร และลงไหล่ผิวจราจรตามสภาพพืนที ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1  หน้า 39 ข้อ 4)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มประมงตําบลโนนสว่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และ
เพิมความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 50,000 บาท เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเฝ้าระวังและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํา สัตว์
ป่า ป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารทียังยืน ตามหนังสือ
ที หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า 146 ข้อ1  ) ปรากฎในแผนงานการเกษตร
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,160,000 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  (ผลิตนําประปา)  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
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป   ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
.2558  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ (วัสดุประปา) วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ทีเกียวข้องกับงานดูแลรักษาระบบ
ประปา ระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลและภายในสํานักงาน เช่น สาร
ส้ม คลอรีน ปูนขาว ท่อประปา ข้อต่อ กาว เครืองมือซ่อมแซมระบบ
ประปา เช่น ประแจคอกม้า ขนาด 6 นิว ตะไบตัดท่อ ไขควงแบน ไขควง
แฉก แปรง คีมล็อก ตลับเมตร ตะไบขัดท่อ ไขควงแบน ไขควง
แฉก แปลงทา นํายาต่อท่อ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองเพือการ
นี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีของงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 7 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์ (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครืองยนต์สูบนําในการผลิต
ประปา และการสูบนําประปาจําหน่ายให้กับประชาชน ทีเทศบาลเป็นผู้
ดําเนินการเอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2543 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอร์สูบนํา  (มอเตอร์ไฟฟ้า ) ขนาด 5 แรง
ม้า จํานวน 2 ตัว ๆละ 20,000  บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (ราคาท้อง
ตลาด) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที   22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฎในแผนงานพา
ญิชย์  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับ
ที 1  หน้า  65  ข้อ 1)

งานตลาดสด รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตลาดสดน่าซือ จํานวน 30,000 บาท
โครงการตลาดสดน่าซือ จํานวน 30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่าย
เกียวเนืองในการพัฒนาตลาดสดให้ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานผู้ค้า ปรับ
ปรุงความสะอาด เพือตามมาตรฐานตลาดกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน    ปรากฎในแผนงานพาญิชย์  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1  หน้า 46 ข้อ 1)

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างห้องนําตลาดเทศบาลตําบลโนนสว่าง จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างห้องนําตลาดเทศบาลตําบลโนนสว่าง ขนาด
กว้าง  2.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฎในแผนงานพาญิชย์  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี เพิมเติม  เปลียนแปลง  ฉบับที 1  หน้า  62 ข้อ 1)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,204,465 บาท
งบกลาง รวม 11,204,465 บาท
งบกลาง รวม 11,204,465 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 904,560 บาท
เพือชําระหนีเงินต้นธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตร      (ธกส.)  โดยทีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองเข็ง(เดิม)ได้มีมติ
เห็นชอบให้เทศบาลฯกู้เงินเมือคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัย
ที  2/2552  ลงวันที  17  มีนาคม  2552  และผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคายได้อนุมัติให้เทศบาลฯ กู้เงินจากธนาคาร  ธกส.  ตามหนังสือ
จังหวัดหนองคาย  ด่วนทีสุด  ที  นค   0037.4/14969  ลงวัน
ที  28  กันยายน  2552  ตามสัญญาเงินกู้เลขที  52-14454-0  ลงวัน
ที  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552 ซึงกู้เพือก่อสร้างตลาด   ซือรถ
บรรทุกขยะมูลฝอย  และรถบรรทุกนําเอนกประสงค์  งวดที  9 ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
เพือชําระหนีดอกเบียธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (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  และรถ
บรรทุกนําเอนกประสงค์  งวดที  9 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 307,065 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ลูกจ้างตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโนน
สว่าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ใน
อัตรราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน พร้อมกับหักค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ในอัตราเดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2072 ลงวันที 14 มิถุนายน 2554 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,764,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูง
อายุ จํานวน 921 คน ตามอัตรากําหนด กรกฎาคม 2556 ตามภารกิจถ่าย
โอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 การดําเนินงานให้ถือปฏบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ข้อ 16 และข้อ 17 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุดที มท.0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การ
ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า 129 ข้อ  2)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้
พิการ  จํานวน 200 คนๆละ 800  บาท  ตามอัตรา
กําหนด  กรกฎาคม  2556  ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16  แห่ง  พ.ร
.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ  พ.ศ.  2542  การ
ดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.  2548  ข้อ  16  และข้อ  17 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดที มท
 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทาง
การตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 129 ข้อ  3)

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  13:54:06 หน้า : 47/48

HP
Rectangle



เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน  15  คน  ๆละ  500  บาท จํานวน  12  เดือน  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.3/ว
  1582  ลงวันที  2  กรกฎาคม  2556  ตามภารกิจถ่าย
โอน  มาตรา  16  แห่ง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจฯ  พ.ศ.  2542  การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  ข้อ  16  และข้อ  17  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท.0810.6/ว 1198 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2560 เรือง การตังงบประมาณรายจ่ายสําหรับสนับสนุน
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 129 ข้อ  4)

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 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 308,100 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  268,100
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพการบริหารงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนสว่าง คิดจากเงินทีได้รับการจัดสรร
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพทีได้รับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ที สปสช. 5.38/ว.245 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 410,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)  โดยคํานวณ  ตังจ่ายตามกฎกระทรวง  ฉบับที  4  พ.ศ. 2552 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2550  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.5/ว
 33  ลงวันที 29  สิงหาคม  2556   และที  มท  0808.5/ว 34  ลงวัน
ที  29  สิงหาคม  2556  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ  2  ของราย
ได้ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป  ไม่รวมเงินจากพันธบัตรเงินกู้  เงินทีมีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   และ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  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 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 308,100

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 904,560

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 307,065

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,764,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

410,340

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

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 1,052,400 108,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 144,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 980,160 203,280

เงินประจําตําแหน่ง 51,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 308,100

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 904,560

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 307,065

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,764,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

410,340

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

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 108,000 807,960 475,440 1,697,800 4,357,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 118,000 166,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 60,000 72,000 120,000 432,000

เงินเดือนพนักงาน 1,796,340 252,540 4,444,530 7,676,850

เงินประจําตําแหน่ง 39,000 258,000 348,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 36,000 51,000
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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

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

160,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล  ค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลัย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในเขต
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

ค่าเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

50,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 60,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ
โครงการขยะพิษแลก
ไข่ 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ต่อต้าน
ยาเสพติด

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

200,000 590,000 950,000

ค่าเช่าบ้าน 67,000 97,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 20,000 15,000 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 300,000 400,000 1,100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล  ค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลัย

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในเขต
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

50,000 50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

50,000 50,000

ค่าเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

200,000 250,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 70,000 300,000 430,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ 50,000 50,000

โครงการขยะพิษแลก
ไข่ 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ต่อต้าน
ยาเสพติด

60,000
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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

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลโนน
สว่างต้านยาเสพติด

60,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก
โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการเคาะประตู
บ้านเชิญเสียภาษี

โครงการงานราชพิธี
และโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน
โครงการซ้อมแผน
ป้องกันระงับอัคคีภัย

โครงการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ทีดินทีสาธารณ
ประโยชน์
โครงการตลาดสดน่า
ซือ 30,000

โครงการถนนปลอดถัง 5,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานศูนย์ อปพร. ต้น
แบบ
โครงการเทศบาล
เคลือนที

โครงการประกวดสร้าง
สรรค์สิงประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้

20,000

โครงการประเพณีบุญ
บังไฟ 250,000

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  13:54:26 หน้า : 5/18

HP
Rectangle

HP
Rectangle



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลโนน
สว่างต้านยาเสพติด

60,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

10,000 10,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 40,000

โครงการเคาะประตู
บ้านเชิญเสียภาษี 10,000 10,000

โครงการงานราชพิธี
และโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 80,000 80,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 30,000 30,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันระงับอัคคีภัย 10,000 10,000

โครงการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ทีดินทีสาธารณ
ประโยชน์

50,000 50,000

โครงการตลาดสดน่า
ซือ 30,000

โครงการถนนปลอดถัง 5,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานศูนย์ อปพร. ต้น
แบบ

40,000 40,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 30,000 30,000

โครงการประกวดสร้าง
สรรค์สิงประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้

20,000

โครงการประเพณีบุญ
บังไฟ 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

โครงการประเพณีลอย
กระทง 50,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 150,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 40,000

โครงการป้องกันและ
รณรงค์อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่างๆ

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.)
โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนทัวไปและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ

50,000

โครงการพ่นหมอก
ควันกําจัดยุงลาย

โครงการพัฒนาด้านสิง
แวดล้อม 30,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการแพทย์ฉุก
เฉินก่อนนําส่งโรง
พยาบาล

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตบุคลากร
และเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้าน
การบริการด้วยใจอย่าง
มีสุข
โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

โครงการพัฒนาศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีลอย
กระทง 50,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 150,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 40,000

โครงการป้องกันและ
รณรงค์อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่างๆ

80,000 80,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.)

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนทัวไปและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ

50,000

โครงการพ่นหมอก
ควันกําจัดยุงลาย 20,000 20,000

โครงการพัฒนาด้านสิง
แวดล้อม 30,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการแพทย์ฉุก
เฉินก่อนนําส่งโรง
พยาบาล

250,000 250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตบุคลากร
และเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้าน
การบริการด้วยใจอย่าง
มีสุข

20,000 20,000

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 5,000 5,000

โครงการพัฒนาศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

20,000 20,000
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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

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โรค
เอดส์

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ 100,000

โครงการส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเนืองในวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการส่งบุคลากร
และนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาวันเทศบาล

50,000

โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการและตรวจ
หาการติดเชือเอชไอวี

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
โครงการสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้
และส่งเสริมการจัดทํา
แผนชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนการ
ศึกษา
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 50,000

โครงการอบรมจัดซือ
จัดจ้างท้องถินโปร่งใส

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โรค
เอดส์

5,000 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

30,000 30,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ 100,000

โครงการส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเนืองในวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยพลเรือน 
(อปพร.)

50,000 50,000

โครงการส่งบุคลากร
และนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาวันเทศบาล

50,000

โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการและตรวจ
หาการติดเชือเอชไอวี

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร

30,000 30,000

โครงการสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้
และส่งเสริมการจัดทํา
แผนชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนการ
ศึกษา

1,023,000 1,023,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 50,000

โครงการอบรมจัดซือ
จัดจ้างท้องถินโปร่งใส 20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 80,000 110,000
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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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 600,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 700,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือโปรแกรม
บริหารกิจการประปา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือรถตักหน้าขุด
หลัง 3,300,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือมอเตอร์ไฟฟ้า 40,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถยนต์ส่วนกลาง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิด

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างแนว
เขตกันทีสาธารณ
ประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 450,000 450,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,389,245 1,389,245

วัสดุก่อสร้าง 600,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 200,000 260,000

วัสดุอืน 30,000 20,000 350,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 300,000 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 120,000 120,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือโปรแกรม
บริหารกิจการประปา 70,000 70,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือรถตักหน้าขุด
หลัง 3,300,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือมอเตอร์ไฟฟ้า 40,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถยนต์ส่วนกลาง 787,000 787,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิด 30,000 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างแนว
เขตกันทีสาธารณ
ประโยชน์

300,000 300,000
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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

โครงการก่อสร้างห้อง
นําตลาดเทศบาลตําบล
โนนสว่าง

150,000

โครงการต่อเติม
หลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์วัดศรีสุมังคลาราม
โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

โครงการปูกระเบือง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีสุมังคลาราม

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 2 
บ้านชัยบาดาล

500,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 4 
บ้านนาดี

500,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 5 
บ้านดอนปอ

360,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 7 
บ้านบูรพา

345,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้าน
โนนงาม

368,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 บ้านสรร
ทวี

452,500

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล.หมู่
ที 1 บ้านโนนสว่าง

500,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล.หมู่
ที 9 บ้านพรนิยม

144,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นําตลาดเทศบาลตําบล
โนนสว่าง

150,000

โครงการต่อเติม
หลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์วัดศรีสุมังคลาราม

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

450,000 450,000

โครงการปูกระเบือง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีสุมังคลาราม

65,000 65,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 2 
บ้านชัยบาดาล

500,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 4 
บ้านนาดี

500,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 5 
บ้านดอนปอ

360,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 7 
บ้านบูรพา

345,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้าน
โนนงาม

368,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 บ้านสรร
ทวี

452,500

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล.หมู่
ที 1 บ้านโนนสว่าง

500,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล.หมู่
ที 9 บ้านพรนิยม

144,900
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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

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล.หมู่
ที 9 บ้านพรนิยม (สาย
พรนิยม-ห้วยผึง-บ่อ
ประปา)

460,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 6 ช่วง
ระหว่างหนองดินดํา 
(สายหนองดินดํา - 
โคกกระแซ )

400,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 8 บ้าน
หนองไฮ

198,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 9 บ้านพร
นิยม

373,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที 11 186,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 11 บ้านโนนดู่

95,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2  บ้านชัยบาดาล

228,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 บ้านดอนปอ

312,000

โครงการก่อสร้างผิว
จราจร คสล. หมู่ที 7 
บ้านบูรพา

15,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ 100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล.หมู่
ที 9 บ้านพรนิยม (สาย
พรนิยม-ห้วยผึง-บ่อ
ประปา)

460,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 6 ช่วง
ระหว่างหนองดินดํา 
(สายหนองดินดํา - 
โคกกระแซ )

400,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 8 บ้าน
หนองไฮ

198,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 9 บ้านพร
นิยม

373,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที 11 186,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 11 บ้านโนนดู่

95,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2  บ้านชัยบาดาล

228,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 บ้านดอนปอ

312,000

โครงการก่อสร้างผิว
จราจร คสล. หมู่ที 7 
บ้านบูรพา

15,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ 100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 50,000 20,000 100,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 11,204,465 1,340,000 50,000 5,438,900 980,000 270,000 7,256,560 323,280
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 170,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 30,000 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,370,000 50,000 2,420,000

รวม 485,000 8,845,545 1,223,980 14,282,970 51,700,700
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