
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

HP
Rectangle



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสว่าง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลโนนสว่าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
โนนสว่างอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนสว่างจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,889,390.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,851,601.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,946,894.40 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 17 โครงการ รวม 6,627,400.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 2,181,503.61 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 43,617,529.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 328,380.07 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 191,639.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 231,776.29 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,147,190.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 214,594.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,682,173.90 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 22,821,776.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 36,187,926.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 10,482,236.16 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,979,455.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,266,835.13 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,007,300.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,452,100.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,417,454.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 408,255.00 347,000.00 348,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 268,480.00 384,500.00 421,080.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 311,183.78 325,000.00 340,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,154,785.00 1,250,000.00 1,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 241,010.00 302,000.00 402,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,383,713.78 2,608,500.00 3,012,080.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,918,150.32 17,908,515.00 21,482,635.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,918,150.32 17,908,515.00 21,482,635.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 23,170,129.00 31,183,685.00 25,332,285.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 23,170,129.00 31,183,685.00 25,332,285.00

รวม 41,471,993.10 51,700,700.00 49,827,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 10,160,700.31 11,204,465.00 11,936,848.00

งบบุคลากร 11,524,071.00 15,605,090.00 15,724,150.00

งบดําเนินงาน 8,633,078.80 11,405,245.00 15,753,002.00

งบลงทุน 3,380,160.00 10,830,900.00 5,228,000.00

งบรายจ่ายอืน 15,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,287,280.00 2,635,000.00 1,165,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,000,290.11 51,700,700.00 49,827,000.00

รวม 36,000,290.11 51,700,700.00 49,827,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,962,110

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,548,740

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,615,762

แผนงานสาธารณสุข 805,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 314,350

แผนงานเคหะและชุมชน 6,286,190

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 245,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,785,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,718,000

แผนงานการเกษตร 20,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,590,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,936,848

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 49,827,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,067,700 0 2,143,410 9,211,110

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,443,060 0 2,143,410 6,586,470

งบดําเนินงาน 1,728,000 30,000 1,796,000 3,554,000

    ค่าตอบแทน 548,000 0 216,000 764,000

    ค่าใช้สอย 1,010,000 30,000 540,000 1,580,000

    ค่าวัสดุ 170,000 0 600,000 770,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 440,000 440,000

งบลงทุน 162,000 0 0 162,000

    ค่าครุภัณฑ์ 162,000 0 0 162,000

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 8,992,700 30,000 3,939,410 12,962,110

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 817,740 0 817,740

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 817,740 0 817,740

งบดําเนินงาน 50,000 570,000 620,000

    ค่าตอบแทน 50,000 140,000 190,000

    ค่าใช้สอย 0 340,000 340,000

    ค่าวัสดุ 0 90,000 90,000

งบลงทุน 0 31,000 31,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 31,000 31,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

                                             รวม 867,740 681,000 1,548,740

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 861,440 1,775,320 0 2,636,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 861,440 1,775,320 0 2,636,760

งบดําเนินงาน 429,000 5,130,002 0 5,559,002

    ค่าตอบแทน 214,000 0 0 214,000

    ค่าใช้สอย 175,000 3,744,500 0 3,919,500

    ค่าวัสดุ 40,000 1,360,502 0 1,400,502

    ค่าสาธารณูปโภค 0 25,000 0 25,000

งบลงทุน 0 350,000 0 350,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 350,000 0 350,000

งบเงินอุดหนุน 0 40,000 30,000 70,000

    เงินอุดหนุน 0 40,000 30,000 70,000

                                             รวม 1,290,440 7,295,322 30,000 8,615,762



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 120,000 0 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 0 120,000

งบดําเนินงาน 0 465,000 465,000

    ค่าใช้สอย 0 465,000 465,000

งบเงินอุดหนุน 0 220,000 220,000

    เงินอุดหนุน 0 220,000 220,000

                                             รวม 120,000 685,000 805,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 264,350 0 264,350

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 264,350 0 264,350

งบดําเนินงาน 0 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000

                                             รวม 264,350 50,000 314,350

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,486,490 286,380 541,320 2,314,190

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,486,490 286,380 541,320 2,314,190

งบดําเนินงาน 1,695,000 300,000 715,000 2,710,000

    ค่าตอบแทน 235,000 0 40,000 275,000

    ค่าใช้สอย 810,000 0 655,000 1,465,000

    ค่าวัสดุ 650,000 300,000 20,000 970,000

งบลงทุน 562,000 0 0 562,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 562,000 0 0 562,000

งบเงินอุดหนุน 0 700,000 0 700,000

    เงินอุดหนุน 0 700,000 0 700,000

                                             รวม 3,743,490 1,286,380 1,256,320 6,286,190



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 215,000 215,000

    ค่าใช้สอย 215,000 215,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

                                             รวม 245,000 245,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 60,000 590,000 830,000 1,480,000

    ค่าใช้สอย 60,000 590,000 530,000 1,180,000

    ค่าวัสดุ 0 0 300,000 300,000

งบลงทุน 0 0 275,000 275,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 25,000 25,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 250,000 250,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

                                             รวม 60,000 590,000 1,135,000 1,785,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 3,718,000 3,718,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,718,000 3,718,000

                                             รวม 3,718,000 3,718,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 360,000 360,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 360,000

งบดําเนินงาน 1,100,000 1,100,000

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 800,000 800,000

งบลงทุน 130,000 130,000

    ค่าครุภัณฑ์ 130,000 130,000

                                             รวม 1,590,000 1,590,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,936,848 11,936,848

    งบกลาง 11,936,848 11,936,848

                                             รวม 11,936,848 11,936,848



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,962,110

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,548,740

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,615,762

แผนงานสาธารณสุข 805,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 314,350

แผนงานเคหะและชุมชน 6,286,190

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 245,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,785,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,718,000

แผนงานการเกษตร 20,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,590,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,936,848

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 49,827,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

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

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 49,827,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
49,827,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายเทศมนตรีตําบลโนนสว่างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ



ข้อ 7. ให้นายเทศมนตรีตําบลโนนสว่างมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายประครอง  โคระถา)

ตําแหน่ง นายเทศมนตรีตําบลโนนสว่าง

เห็นชอบ

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

(นายจํารัส  กังน้อย)

ตําแหน่ง นายอําเภอเมืองบึงกาฬ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอ เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 46,955.50 65,891.09 57,000.00 -12.28 % 50,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 211,883.31 326,303.91 280,000.00 0.00 % 280,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 10,160.00 16,060.00 10,000.00 85.00 % 18,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 268,998.81 408,255.00 347,000.00 348,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 40,820.00 0.00 180,000.00 -2.51 % 175,480.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 40.00 500.00 -80.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 1,850.00 2,150.00 5,000.00 -50.00 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 860.00 1,520.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 109,795.00 164,870.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 645.00 74,550.00 133,000.00 35.34 % 180,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 12,950.00 12,650.00 15,000.00 33.33 % 20,000.00

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

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 10,030.00 12,700.00 30,000.00 -16.67 % 25,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 176,950.00 268,480.00 384,500.00 421,080.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 145,315.38 292,683.78 300,000.00 6.67 % 320,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 18,500.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 145,315.38 311,183.78 325,000.00 340,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 908,270.00 904,585.00 1,250,000.00 20.00 % 1,500,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0.00 0.00 250,200.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 908,270.00 1,154,785.00 1,250,000.00 1,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 38,000.00 136,700.00 100,000.00 50.00 % 150,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 403.00 860.00 2,000.00 25.00 % 2,500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 99,010.00 103,450.00 200,000.00 25.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 137,413.00 241,010.00 302,000.00 402,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 266,846.65 150,000.00 229.02 % 493,531.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,978,162.49 7,601,010.78 9,344,307.00 0.19 % 9,361,895.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,524,736.55 2,461,212.33 2,524,736.00 46.85 % 3,707,457.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 44,811.31 39,360.00 544.79 % 253,790.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,406,151.05 1,430,567.97 1,884,875.00 -16.51 % 1,573,624.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,024,642.47 3,447,500.43 3,327,079.00 36.17 % 4,530,407.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 6,344.33 53,530.20 47,755.00 221.50 % 153,530.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 38,355.66 44,565.25 52,557.00 945.19 % 549,321.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 358,096.00 566,437.00 537,846.00 59.73 % 859,080.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 1,047.60 1,668.40 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 16,337,536.15 15,918,150.32 17,908,515.00 21,482,635.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 12,724,423.00 23,170,129.00 31,183,685.00 -18.76 % 25,332,285.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 12,724,423.00 23,170,129.00 31,183,685.00 25,332,285.00

รวมทุกหมวด 0.00 30,698,906.34 41,471,993.10 51,700,700.00 49,827,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 49,827,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 348,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 50,000 บาท
(1)  ภาษีโรงเรือนและทีดิน  จัดเก็บได้จริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  เป็นเงิน  65,891.09  บาท  และรายรับจริง  ณ
  30  มิถุนายน  2561  จัดเก็บได้  44,006.20  บาท  จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  50,000  บาท  ตํากว่ารับ
จริงปีทีผ่านมาโดยเทียบกับการจัดเก็บรายได้จริงในปีปัจจุบัน  ประมาณ
การเท่ากับขอบข่ายจํานวนผู้ชําระภาษีกอรบกับในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562  จากคํานวณฐานภาษีตํากว่าปีงบประมาณทีล่วงมา  เทศบาลจะ
ดําเนินการปรับปรุงแผนภาษีให้เป็นปัจจุบันเพือพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 280,000 บาท
(2)  ภาษีบํารุงท้องที จัดเก็บได้จริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30
  กันยายน  2560 เป็นเงิน  319,979.76  บาท  และรายรับจริง  ณ  30
 มิถุนายน  2561  จัดเก็บได้  260,383.01  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  280,000  บาท  ตํากว่ารับจริงปีที
ผ่านมาโดยเทียบกับการจัดเก็บรายได้จริงในปีปัจจุบัน  ประมาณการเท่า
กับขอบข่ายจํานวนผู้ชําระภาษีกอรบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เทศบาลจะดําเนินการปรับปรุงแผนภาษีให้เป็นปัจจุบันเพือพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึน

ภาษีป้าย จํานวน 18,500 บาท
(3)  ภาษีป้าย  จัดเก็บได้จริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  เป็นเงิน  16,060  บาท  และรายรับจริง  ณ
  30  มิถุนายน  2561  จัดเก็บได้  18,390  บาท  โดยประมาณการตาม
จํานวนรายของผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี จึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ  2562  จํานวน  18,500  บาท  เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะมี
ผู้ประกอบกิจการเท่าเดิม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 421,080 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
(9)  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  การขายสุรา  ตามสํานักงาน
สรรพสามิต  รับชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและเก็บเงินเพิม
เพือกระทรวงมหาดไทย  ร้อยละ  10  จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที  1  ถึงประเภทที  7  เพือจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ร้อยละ  97  รายงานรายรับ  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  1,668.40  บาท  และรับจริง ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  1,183.40  บาท  จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ  2562  ไว้ จํานวน  3,000.00  บาท  ประมาณ
การไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าได้รับในปี
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ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 175,480 บาท
(1)  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  จัดเก็บได้จริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  เป็น
เงิน  164,870  บาท และรายรับจริง  เมือวันที  30  มิถุนายน 2561  จัด
เก็บได้  จํานวน  125,070  บาท  จํานวนรายทีชําระค่า
บริการ  1,115  ราย  โดยจัดเก็บเป็นรายเดือนอัตราค่าบริการตามที
กําหนดในข้อบัญญัติ เฉลียจัดเก็บได้เดือนละ 13,896.67 บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2562  จํานวน  175,480  บาท  สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 100 บาท
(8)  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย  ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการ
โฆษณา ได้รับจริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  จํานวน  40
  บาท  และรับจริง  ณ   วันที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน   30
   บาท   จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  2562
  ไว้ จํานวน  100  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่า
ได้รับในปี

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,500 บาท
(2)  ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร  จัดเก็บได้จริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  เป็นเงิน  2,150
  บาท  และรายรับจริง  ณ  30  มิถุนายน  2561  จัดเก็บได้  
2,350  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  2562
  จํานวน  2,500  บาท  สูงกว่าปีทีผ่านมาและคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิม
สูงขึน

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
(3)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จัดเก็บได้จริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  เป็น
เงิน  1,520  บาท  และรายรับจริง  ณ  30  มิถุนายน  2561  จัดเก็บ
ได้  850  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ  2562  จํานวน  3,000  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที
ผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 180,000 บาท
(4)  ค่าปรับการผิดสัญญา  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  74,550  บาท  และรับจริง  ณ   วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  14,656.18  บาท  จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  180,000  บาท  รายรับประเภท
นีเกิดจากผู้กระทําผิดสัญญากับเทศบาลเป็นรายรับทีไม่แน่นอน ประมาณ
การไว้ตํากว่ารับจริงปีทีผ่านมาเนืองจากการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในหมวดครุภัณฑ์ทีดินและสิงปลูกสร้างลดลงจากเดิม
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
(7)  ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้รับจริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  
วันที  30  กันยายน  2560  จํานวน  -  บาท  และรับจริง  ณ   วันที  30
  มิถุนายน  2561  จํานวน   -   บาทจึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ  2562  ไว้ จํานวน  10,000  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับ
จริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมาขออนุญาตรับขนสิงปฏิกูลใน
พืนที  รวมทีบังคับใช้ข้อบัญญัติของเทศบาลทีเกียวข้อง
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
(5)  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  12,650  บาท  และรับจริง  ณ   วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  10,250  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  20,000  บาท  ประมาณการไว้สูง
กว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนีเนืองจากเทศบาลจะทําการสํารวจ
และจัดทําสถิติผู้ประกอบการทีเข้าข่ายเพือบังคับใช้เทศบัญญัติอย่างเป็น
รูปธรรม
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท
(6)  ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียงรายได้
ประเภทนีในปีทีผ่านมาไม่เกิดรายได้ เนืองไม่มีผู้ประกอบการ จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  2562  ไว้ จํานวน 
2,000  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 25,000 บาท
(10)  ค่าใบอนุญาตอืนๆ ได้รับจริงตามรายงาน  ได้รับจริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  12,700  บาท  และรับจริง  ณ   วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน   11,600   บาท  จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  25,000.00  บาท  ประมาณการ
ไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 340,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 320,000 บาท
(1)  ดอกเบีย  รายได้ประเภทนีจะได้รับจากดอกเบียเงินฝากธนาคารทุก
ประเภทของเทศบาลตําบล  ตรวจสอบรายรับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ
  วันที  30  กันยายน  2560  จํานวน  292,683.78  บาท  และรับ
จริง  ณ   วันที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  147,818.99   บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ไว้  320,000.00
  บาทเนืองจากคาดการณ์ว่าจะได้รับดอกเบียเงินฝากจากเงินทุนสํารองเงิน
สะสมซึงฝากประจําและมียอดเพิมขึนทุกปี  ตามระเบียบวิธีการงบ
ประมาณ  หมวดเงินสะสมซึงจะต้องกันทุนสํารองเงินสะสมร้อยละ  25
  ของงบประมาณประจําปีทุกปี  

รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
(2)  หมวดรายได้จากทรัพย์สินอืนๆ ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ
  วันที  30  กันยายน  2560  จํานวน  18,500.00  บาท  และรายรับ
จริง  ณ  วันที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  - บาท  เนืองจากเป็นราย
ได้ทีเกิดจากการขายทอดตลาดครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินทีชํารุด  ไม่คุ้มค่า
กับการซ่อมแซมหรือไม่เกิดประโยชน์ทีจะเก็บ  สําหรับงบประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  20,000.00  บาท  
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,500,000 บาท
(1) รายได้จากกิจการประปาเทศบาล  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ
  วันที  30  
กันยายน  2560  จํานวน  883,935  บาท  และรายรับจริง  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  จํานวน  
685,380  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  จํานวน  1,200,000.00  บาท  สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมา  เนือง
จากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที 7 บ้านบูรพา  และแบบบาดาลใหญ่มาก หมู่ที 10 บ้านโนน
งาม และหมู่ที 11 บ้านโนนดู่จะแล้วเสร็จและสามารถแจกจ่ายนําได้เพียง
พอประกอบกับครัวเรือนมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองทําให้จํานวนผู้ใช้นํา
และปริมาณการใช้เพิมสูงขึน
  (2)  รายได้จากกิจการตลาด  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  
30  กันยายน  2560  จํานวน  270,850  บาท  และรายรับจริง  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  199,900  บาท  จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  300,000.00  บาท  สูง
กว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าผู้ประกอบกิจการ พ่อค้าแม่ค้านําสินค้ามา
จําหน่ายเพิมขึน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 402,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท
(1)  ค่าขายแบบแปลน  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  136,700  บาท และรายรับจริง  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  95,000  บาท รายได้ประเภทนีจะเกิด
จากการจําหน่ายแบบแปลน  โครงการจัดซือ/จัดจ้างจึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  150,000.00  บาท  สูงกว่าปี
ทีผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 2,500 บาท
(2) ค่ารับรองสําเนาและค่าถ่ายเอกสารได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ
  วันที  30  
กันยายน  2560  จํานวน  860  บาท   ได้รับจริง ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561   จํานวน  205  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562 จํานวน  2,500.00  บาท  สูงกว่ารับจริงปีที
ผ่านมา  

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 250,000 บาท
(3)  รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  103,450  บาท ได้รับจริง  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  100,500.00  บาทเนืองจากได้นําเงิน
รายได้  จากบริการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินซึงสะสมในบัญชีธนาคารของโครงการ
ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตังแต่เริมปฏิบัติงานนําเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลและราย
รับจริง  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณพ.ศ
.  2562  จํานวน  250,000.00   บาท  สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากมี
ประชาชนใช้บริการ  นําส่งผู้ป่วยฉุกเฉินของเทศบาลเพิมมากขึนและ
เทศบาลจะได้รับค่าชดเชยปฏิบัติการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน  (1669)  จากการ
แพทย์ฉุกเฉินรายละ  350.00  บาท  
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,482,635 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 493,531 บาท
(9)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลือน  คือ เงินภาษี
ประจําปี  รวมทังเงินเพิมและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ
.ศ. 2522  และเงินภาษีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
  ทีกรมการขนส่งจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทีกระทรวงการคลังกําหนด  เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  
  จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  266,846.65  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  129,742  บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จํานวน  493,531.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํา
กว่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,361,895 บาท
(1)  ภาษีมูลค่าเพิมตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  เป็นรายได้ทีเกิดจากพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินแต่ละแห่ง  ตามเกณฑ์ประชากรของแต่ละ  อปท.  โดยกรม
สรรพากรจัดเก็บแล้วนําส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินในอัตราร้อย
ละ  20.29  ของเงินภาษีมูลค่าเพิมทีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังจาก
หักส่วนทีต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษีแล้ว  โดยจัดสรรเป็นราย
เดือน  จากรายงานรับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  7,601,010.78  บาท  และตรวจสอบรายรับทีได้รับจริง  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  4,991,682.25  บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖
2  จํานวน  9,361,895.00  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนือง
จากคาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถินจะได้รับการจัดสรรไม่ตํากว่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,707,457 บาท
(2)  ภาษีมูลค่าเพิม  1  ใน  9  เป็นรายได้จากยอดเงินภาษีมูลค่าเพิมที
รัฐบาลจัดเก็บได้ทังหมด  นํามาจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดัง
นี  กรมสรรพากรจัดเก็บ  จะจัดสรรตามผลการจัดเก็บของแต่ละจังหวัด
และ  กทม.  อีกส่วนหนึงจัดสรรในจังหวัด  ระหว่าง  เทศบาล  และ  อบต
.  ตามเกณฑ์ประชากรในจังหวัด  กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต  จัด
สรรโดยใช้เกณฑ์ประชากรและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปี  2560 ในอัตรา  20.29   จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  2,461,212.33  บาท  และได้ตรวจสอบยอดจัดสรร  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  ได้จัดสรร
แล้ว  จํานวน  1,927,954.66  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  3,707,457.00  บาท  สูงกว่าปีงบ
ประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถินจะได้รับจัด
สรรเท่าเดิม
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 253,790 บาท
(3)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  เป็นภาษีทางอ้อมทีรัฐจัดเก็บจากรายรับของการ
ประกอบกิจการธนาคารตามกฎหมายธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ
ธุรกิจเงินลงทุน  ธุรกิจเงินลงทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์  กิจการประกันชีวิต  โรงรับจํานํา  การค้าอสังหาริมทรัพย์และ
การขายหลักทรัพย์  ฯลฯ
โดยจัดเก็บจากบุคคลธรรมดา  คณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล  และนิติบุคคล
อืนซึงรัฐจะจัดเก็บภาษีโดยรวมภาษีทีเก็บให้ราชการส่วนท้องถินอีกร้อย
ละ  10  ของอัตราภาษีทีกําหนดของแต่ละกิจการ  หน่วยงานจัด
เก็บ  คือ  กรมสรรพากรในภูมิภาค  และ  กรมทีดินในภูมิภาค  และจัด
สรรให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลตามสัดส่วน
ประชากร  จากรายงานรับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัด
สรรจํานวน  44,811.31  บาท  และตรวจสอบยอดทีได้รับจัดสรร  ณ  30
  มิถุนายน  2561  จํานวน  66,971.54  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  253,790.00 บาท สูงกว่าปี
งบประมาณทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํากว่าเดิม

ภาษีสุรา จํานวน 1,573,624 บาท
(4)  ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  ซึงกรมสรรพสามิตเป็นผู้จัดเก็บ
และนําส่งกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  โดยจัด
เก็บตามอัตราภาษีทีกรมสรรพสามิตกําหนดและรวมอัตราทีจัดเก็บเพิม
ตามข้อบัญญัติจัดเก็บซึงไม่เกินร้อยละ  30  ของอัตราภาษีกรมสรรพ
สามิตนํามาจัดสรรให้แก่เทศบาล  อบต.เมืองพัทยา  กทม.  ตามสัดส่วน
ประชากร  โดยยอดทีได้รับจัดสรร  ณ  วันที  30 กันยายน  2560
  จํานวน  1,430,567.97  บาท  และตรวจสอบยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  -  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ไว้  จํานวน  1,573,624.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํา
กว่าเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,530,407 บาท
(5)  ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  คือภาษีการ
ขายเฉพาะทีเรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท  เช่นสินค้าที
บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี  สินค้าและ
บริการฟุ่มเฟือย  สินค้าทีก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลทีจะต้องสร้างสิงอํานวย
ความสะดวกต่างๆ  หรือสินค้าทีก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิงแวด
ล้อม  เช่น  เครืองดืม  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  นํามันและผลิตภัณฑ์
นํามัน ฯลฯ  โดยกรมสรรพสามิตเป็นผู้จัดเก็บตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต  (ฉบับที  3)  พ.ศ.2534  และเพิมภาษีเก็บเพิมเพือ
มหาดไทย  ร้อยละ  10  ของค่าภาษี  ส่งเข้าบัญชีกระทรวงมหาดไทยและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  นํามาจัดสรรให้  เทศบาล  อบต.เมือง
พัทยา  กทม.ตามสัดส่วนจํานวนประชากรจากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน 3,447,500.43  บาท  และรายงานยอด  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรร  4,091,279.76  บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2562  จํานวน  4,530,407.00  บาท สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมา  เนือง
จากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตําจากเดิม
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 153,530 บาท
(6)  ภาษีภาคหลวงแร่  เป็นค่าสิทธิซึงกฎหมายกําหนดให้ผู้ทีได้รับอนุญาต
ให้ทําการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระให้แก่รัฐ  ซึง
กําหนดตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  2509  โดยจัดสรร
ให้แก่  อบต.หรือเทศบาล  ทีมีพืนทีครอบคลุมพืนทีสัมปทาน  ในอัตราร้อย
ละ  20  ของทีจัดเก็บได้ภายในเขต  อบต.หรือเทศบาลอืนในจังหวัดทีมี
พืนทีครอบคลุมพืนทีสัมปทานในอัตรา  ร้อยละ  10  ของทีจัดเก็บได้ภาย
ในเขต  อบต.หรือเทศบาลในจังหวัดอืนได้รับจัดสรร  ร้อยละ  10  อบจ
.ได้รับจัดสรรร้อยละ  20  เฉพาะ  อบจ. ในเขตพืนที  อบจ.นันๆ
  จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  53,530.20  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  24,023.78  บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จํานวน  153,530.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากการจัดเก็บภาษีภาคหลวง
แร่รัฐยังจัดเก็บในอัตราเดิม  คาดว่าจะได้รับการจัดสรรไม่แตกต่าง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 549,321 บาท
(7)  ภาษีภาคหลวงปิโตเลียม เป็นค่าสิทธิซึงกฎหมายกําหนดให้ผู้ทีได้รับ
อนุญาตให้ทําการหา
ประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระให้แก่รัฐ  ซึงกําหนดตาม  พ.ร
.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  2509  โดยจัดสรรให้แก่  อบต.หรือ
เทศบาล  ทีมีพืนทีครอบคลุมพืนทีสัมปทาน  ในอัตราร้อยละ  20  ของทีจัด
เก็บได้ภายในเขต  อบต.หรือเทศบาลอืนในจังหวัดทีมีพืนทีครอบคลุม
พืนทีสัมปทานในอัตรา  ร้อยละ  10  ของทีจัดเก็บได้ภายในเขต  อบต
.หรือเทศบาลในจังหวัดอืนได้รับจัดสรร  ร้อยละ  10  อบจ.ได้รับจัดสรร
ร้อยละ  20  เฉพาะ  อบจ. ในเขตพืนที  อบจ.นันๆ
  จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  44,565.25  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  32,494.84  บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จํานวน  549,321.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํา
กว่าเดิม
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 859,080 บาท
(๘)  ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน เป็นค่าสิทธิ
ซึงกฎหมายกําหนดให้ผู้ทีได้รับอนุญาตให้ทําการหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระให้แก่รัฐ  ซึงกําหนดตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  2509  โดยจัดสรรให้แก่  อบต.หรือเทศบาล  ทีมี
พืนที
ครอบคลุมพืนทีสัมปทาน  ในอัตราร้อยละ  20  ของทีจัดเก็บได้ภายใน
เขต  อบต.หรือเทศบาลอืนในจังหวัดทีมีพืนทีครอบคลุมพืนทีสัมปทานใน
อัตรา  ร้อยละ  10  ของทีจัดเก็บได้ภายในเขต  อบต.หรือเทศบาลใน
จังหวัดอืนได้รับจัดสรร  ร้อยละ  10  อบจ.ได้รับจัดสรรร้อยละ  20
  เฉพาะ  อบจ. ในเขตพืนที  อบจ.นันๆ
  จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  566,437  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  267,058  บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จํานวน  859,080.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํา
กว่าเดิม
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 25,332,285 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 25,332,285 บาท

(1) เงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทําจากรายงาน  
รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  23,029,350  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  19,628,675  บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
  จํานวน  25,332,285.00  บาท  จึงประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีงบ
ประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตําจากเดิมกอรบกับ
หนังสือที มท.หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินประมาณ
การรายจ่ายรองรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561
เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ
.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เงินอุดหนุน
ทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ เงิน
เดือน เงินสวัสดิการ  (ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร สําหรับข้า
ราชการ/พนักงานครู ตําแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินค่าตอบแทน เงิน
เพิมค่าครองชีพ เงินประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สําหรับผู้มีคุณวุฒิ) ผู้
ดูแลเด็ก (สําหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก
และเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพืนที นัน
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที  19 มิถุนายน 2561
เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดที  มท  0810.6
/ว2076  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรืองการซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 เงินอุดหนุนทัวไป
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ  โดยให้ประมาณรายจ่ายเพือรองรับการจัดสรรเงินเงินอุดหนุนตาม
ยอดผู้สูงอายุและผู้พิการทีมีสิทธิได้รับในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 
 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท  0810.5
/ว2072 ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 49,827,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 348,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 50,000 บาท
(1)  ภาษีโรงเรือนและทีดิน  จัดเก็บได้จริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  เป็นเงิน  65,891.09  บาท  และรายรับจริง  ณ
  30  มิถุนายน  2561  จัดเก็บได้  44,006.20  บาท  จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  50,000  บาท  ตํากว่ารับ
จริงปีทีผ่านมาโดยเทียบกับการจัดเก็บรายได้จริงในปีปัจจุบัน  ประมาณ
การเท่ากับขอบข่ายจํานวนผู้ชําระภาษีกอรบกับในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562  จากคํานวณฐานภาษีตํากว่าปีงบประมาณทีล่วงมา  เทศบาลจะ
ดําเนินการปรับปรุงแผนภาษีให้เป็นปัจจุบันเพือพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 280,000 บาท
(2)  ภาษีบํารุงท้องที จัดเก็บได้จริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30
  กันยายน  2560 เป็นเงิน  319,979.76  บาท  และรายรับจริง  ณ  30
 มิถุนายน  2561  จัดเก็บได้  260,383.01  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  280,000  บาท  ตํากว่ารับจริงปีที
ผ่านมาโดยเทียบกับการจัดเก็บรายได้จริงในปีปัจจุบัน  ประมาณการเท่า
กับขอบข่ายจํานวนผู้ชําระภาษีกอรบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เทศบาลจะดําเนินการปรับปรุงแผนภาษีให้เป็นปัจจุบันเพือพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึน

ภาษีป้าย จํานวน 18,500 บาท
(3)  ภาษีป้าย  จัดเก็บได้จริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  เป็นเงิน  16,060  บาท  และรายรับจริง  ณ
  30  มิถุนายน  2561  จัดเก็บได้  18,390  บาท  โดยประมาณการตาม
จํานวนรายของผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี จึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ  2562  จํานวน  18,500  บาท  เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะมี
ผู้ประกอบกิจการเท่าเดิม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 421,080 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
(9)  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  การขายสุรา  ตามสํานักงาน
สรรพสามิต  รับชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและเก็บเงินเพิม
เพือกระทรวงมหาดไทย  ร้อยละ  10  จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที  1  ถึงประเภทที  7  เพือจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ร้อยละ  97  รายงานรายรับ  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  1,668.40  บาท  และรับจริง ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  1,183.40  บาท  จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ  2562  ไว้ จํานวน  3,000.00  บาท  ประมาณ
การไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าได้รับในปี
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ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 175,480 บาท
(1)  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  จัดเก็บได้จริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  เป็น
เงิน  164,870  บาท และรายรับจริง  เมือวันที  30  มิถุนายน 2561  จัด
เก็บได้  จํานวน  125,070  บาท  จํานวนรายทีชําระค่า
บริการ  1,115  ราย  โดยจัดเก็บเป็นรายเดือนอัตราค่าบริการตามที
กําหนดในข้อบัญญัติ เฉลียจัดเก็บได้เดือนละ 13,896.67 บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2562  จํานวน  175,480  บาท  สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 100 บาท
(8)  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย  ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการ
โฆษณา ได้รับจริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  จํานวน  40
  บาท  และรับจริง  ณ   วันที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน   30
   บาท   จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  2562
  ไว้ จํานวน  100  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่า
ได้รับในปี

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,500 บาท
(2)  ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร  จัดเก็บได้จริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  เป็นเงิน  2,150
  บาท  และรายรับจริง  ณ  30  มิถุนายน  2561  จัดเก็บได้  
2,350  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  2562
  จํานวน  2,500  บาท  สูงกว่าปีทีผ่านมาและคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิม
สูงขึน

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
(3)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จัดเก็บได้จริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  เป็น
เงิน  1,520  บาท  และรายรับจริง  ณ  30  มิถุนายน  2561  จัดเก็บ
ได้  850  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ  2562  จํานวน  3,000  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที
ผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 180,000 บาท
(4)  ค่าปรับการผิดสัญญา  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  74,550  บาท  และรับจริง  ณ   วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  14,656.18  บาท  จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  180,000  บาท  รายรับประเภท
นีเกิดจากผู้กระทําผิดสัญญากับเทศบาลเป็นรายรับทีไม่แน่นอน ประมาณ
การไว้ตํากว่ารับจริงปีทีผ่านมาเนืองจากการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในหมวดครุภัณฑ์ทีดินและสิงปลูกสร้างลดลงจากเดิม
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
(7)  ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้รับจริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  
วันที  30  กันยายน  2560  จํานวน  -  บาท  และรับจริง  ณ   วันที  30
  มิถุนายน  2561  จํานวน   -   บาทจึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ  2562  ไว้ จํานวน  10,000  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับ
จริงปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมาขออนุญาตรับขนสิงปฏิกูลใน
พืนที  รวมทีบังคับใช้ข้อบัญญัติของเทศบาลทีเกียวข้อง
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
(5)  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  12,650  บาท  และรับจริง  ณ   วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  10,250  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  20,000  บาท  ประมาณการไว้สูง
กว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนีเนืองจากเทศบาลจะทําการสํารวจ
และจัดทําสถิติผู้ประกอบการทีเข้าข่ายเพือบังคับใช้เทศบัญญัติอย่างเป็น
รูปธรรม
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท
(6)  ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียงรายได้
ประเภทนีในปีทีผ่านมาไม่เกิดรายได้ เนืองไม่มีผู้ประกอบการ จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  2562  ไว้ จํานวน 
2,000  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 25,000 บาท
(10)  ค่าใบอนุญาตอืนๆ ได้รับจริงตามรายงาน  ได้รับจริงตาม
รายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  12,700  บาท  และรับจริง  ณ   วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน   11,600   บาท  จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน  25,000.00  บาท  ประมาณการ
ไว้สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 340,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 320,000 บาท
(1)  ดอกเบีย  รายได้ประเภทนีจะได้รับจากดอกเบียเงินฝากธนาคารทุก
ประเภทของเทศบาลตําบล  ตรวจสอบรายรับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ
  วันที  30  กันยายน  2560  จํานวน  292,683.78  บาท  และรับ
จริง  ณ   วันที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  147,818.99   บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ไว้  320,000.00
  บาทเนืองจากคาดการณ์ว่าจะได้รับดอกเบียเงินฝากจากเงินทุนสํารองเงิน
สะสมซึงฝากประจําและมียอดเพิมขึนทุกปี  ตามระเบียบวิธีการงบ
ประมาณ  หมวดเงินสะสมซึงจะต้องกันทุนสํารองเงินสะสมร้อยละ  25
  ของงบประมาณประจําปีทุกปี  

รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
(2)  หมวดรายได้จากทรัพย์สินอืนๆ ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ
  วันที  30  กันยายน  2560  จํานวน  18,500.00  บาท  และรายรับ
จริง  ณ  วันที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  - บาท  เนืองจากเป็นราย
ได้ทีเกิดจากการขายทอดตลาดครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินทีชํารุด  ไม่คุ้มค่า
กับการซ่อมแซมหรือไม่เกิดประโยชน์ทีจะเก็บ  สําหรับงบประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  20,000.00  บาท  
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,500,000 บาท
(1) รายได้จากกิจการประปาเทศบาล  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ
  วันที  30  
กันยายน  2560  จํานวน  883,935  บาท  และรายรับจริง  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  จํานวน  
685,380  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2562  จํานวน  1,200,000.00  บาท  สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมา  เนือง
จากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที 7 บ้านบูรพา  และแบบบาดาลใหญ่มาก หมู่ที 10 บ้านโนน
งาม และหมู่ที 11 บ้านโนนดู่จะแล้วเสร็จและสามารถแจกจ่ายนําได้เพียง
พอประกอบกับครัวเรือนมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองทําให้จํานวนผู้ใช้นํา
และปริมาณการใช้เพิมสูงขึน
  (2)  รายได้จากกิจการตลาด  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  
30  กันยายน  2560  จํานวน  270,850  บาท  และรายรับจริง  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  199,900  บาท  จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  300,000.00  บาท  สูง
กว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าผู้ประกอบกิจการ พ่อค้าแม่ค้านําสินค้ามา
จําหน่ายเพิมขึน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 402,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท
(1)  ค่าขายแบบแปลน  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  136,700  บาท และรายรับจริง  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  95,000  บาท รายได้ประเภทนีจะเกิด
จากการจําหน่ายแบบแปลน  โครงการจัดซือ/จัดจ้างจึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  150,000.00  บาท  สูงกว่าปี
ทีผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 2,500 บาท
(2) ค่ารับรองสําเนาและค่าถ่ายเอกสารได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ
  วันที  30  
กันยายน  2560  จํานวน  860  บาท   ได้รับจริง ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561   จํานวน  205  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562 จํานวน  2,500.00  บาท  สูงกว่ารับจริงปีที
ผ่านมา  

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 250,000 บาท
(3)  รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  จํานวน  103,450  บาท ได้รับจริง  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  100,500.00  บาทเนืองจากได้นําเงิน
รายได้  จากบริการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินซึงสะสมในบัญชีธนาคารของโครงการ
ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตังแต่เริมปฏิบัติงานนําเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลและราย
รับจริง  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณพ.ศ
.  2562  จํานวน  250,000.00   บาท  สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากมี
ประชาชนใช้บริการ  นําส่งผู้ป่วยฉุกเฉินของเทศบาลเพิมมากขึนและ
เทศบาลจะได้รับค่าชดเชยปฏิบัติการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน  (1669)  จากการ
แพทย์ฉุกเฉินรายละ  350.00  บาท  
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,482,635 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 493,531 บาท
(9)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลือน  คือ เงินภาษี
ประจําปี  รวมทังเงินเพิมและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ
.ศ. 2522  และเงินภาษีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
  ทีกรมการขนส่งจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทีกระทรวงการคลังกําหนด  เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  
  จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  266,846.65  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  129,742  บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จํานวน  493,531.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํา
กว่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,361,895 บาท
(1)  ภาษีมูลค่าเพิมตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  เป็นรายได้ทีเกิดจากพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินแต่ละแห่ง  ตามเกณฑ์ประชากรของแต่ละ  อปท.  โดยกรม
สรรพากรจัดเก็บแล้วนําส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินในอัตราร้อย
ละ  20.29  ของเงินภาษีมูลค่าเพิมทีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังจาก
หักส่วนทีต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษีแล้ว  โดยจัดสรรเป็นราย
เดือน  จากรายงานรับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  7,601,010.78  บาท  และตรวจสอบรายรับทีได้รับจริง  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  จํานวน  4,991,682.25  บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖
2  จํานวน  9,361,895.00  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนือง
จากคาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถินจะได้รับการจัดสรรไม่ตํากว่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,707,457 บาท
(2)  ภาษีมูลค่าเพิม  1  ใน  9  เป็นรายได้จากยอดเงินภาษีมูลค่าเพิมที
รัฐบาลจัดเก็บได้ทังหมด  นํามาจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดัง
นี  กรมสรรพากรจัดเก็บ  จะจัดสรรตามผลการจัดเก็บของแต่ละจังหวัด
และ  กทม.  อีกส่วนหนึงจัดสรรในจังหวัด  ระหว่าง  เทศบาล  และ  อบต
.  ตามเกณฑ์ประชากรในจังหวัด  กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต  จัด
สรรโดยใช้เกณฑ์ประชากรและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปี  2560 ในอัตรา  20.29   จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  2,461,212.33  บาท  และได้ตรวจสอบยอดจัดสรร  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  ได้จัดสรร
แล้ว  จํานวน  1,927,954.66  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  3,707,457.00  บาท  สูงกว่าปีงบ
ประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถินจะได้รับจัด
สรรเท่าเดิม
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 253,790 บาท
(3)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  เป็นภาษีทางอ้อมทีรัฐจัดเก็บจากรายรับของการ
ประกอบกิจการธนาคารตามกฎหมายธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ
ธุรกิจเงินลงทุน  ธุรกิจเงินลงทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์  กิจการประกันชีวิต  โรงรับจํานํา  การค้าอสังหาริมทรัพย์และ
การขายหลักทรัพย์  ฯลฯ
โดยจัดเก็บจากบุคคลธรรมดา  คณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล  และนิติบุคคล
อืนซึงรัฐจะจัดเก็บภาษีโดยรวมภาษีทีเก็บให้ราชการส่วนท้องถินอีกร้อย
ละ  10  ของอัตราภาษีทีกําหนดของแต่ละกิจการ  หน่วยงานจัด
เก็บ  คือ  กรมสรรพากรในภูมิภาค  และ  กรมทีดินในภูมิภาค  และจัด
สรรให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลตามสัดส่วน
ประชากร  จากรายงานรับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัด
สรรจํานวน  44,811.31  บาท  และตรวจสอบยอดทีได้รับจัดสรร  ณ  30
  มิถุนายน  2561  จํานวน  66,971.54  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  253,790.00 บาท สูงกว่าปี
งบประมาณทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํากว่าเดิม

ภาษีสุรา จํานวน 1,573,624 บาท
(4)  ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  ซึงกรมสรรพสามิตเป็นผู้จัดเก็บ
และนําส่งกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  โดยจัด
เก็บตามอัตราภาษีทีกรมสรรพสามิตกําหนดและรวมอัตราทีจัดเก็บเพิม
ตามข้อบัญญัติจัดเก็บซึงไม่เกินร้อยละ  30  ของอัตราภาษีกรมสรรพ
สามิตนํามาจัดสรรให้แก่เทศบาล  อบต.เมืองพัทยา  กทม.  ตามสัดส่วน
ประชากร  โดยยอดทีได้รับจัดสรร  ณ  วันที  30 กันยายน  2560
  จํานวน  1,430,567.97  บาท  และตรวจสอบยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  -  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ไว้  จํานวน  1,573,624.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํา
กว่าเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,530,407 บาท
(5)  ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  คือภาษีการ
ขายเฉพาะทีเรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท  เช่นสินค้าที
บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี  สินค้าและ
บริการฟุ่มเฟือย  สินค้าทีก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลทีจะต้องสร้างสิงอํานวย
ความสะดวกต่างๆ  หรือสินค้าทีก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิงแวด
ล้อม  เช่น  เครืองดืม  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  นํามันและผลิตภัณฑ์
นํามัน ฯลฯ  โดยกรมสรรพสามิตเป็นผู้จัดเก็บตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต  (ฉบับที  3)  พ.ศ.2534  และเพิมภาษีเก็บเพิมเพือ
มหาดไทย  ร้อยละ  10  ของค่าภาษี  ส่งเข้าบัญชีกระทรวงมหาดไทยและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  นํามาจัดสรรให้  เทศบาล  อบต.เมือง
พัทยา  กทม.ตามสัดส่วนจํานวนประชากรจากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วัน
ที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน 3,447,500.43  บาท  และรายงานยอด  ณ  วัน
ที  30  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรร  4,091,279.76  บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2562  จํานวน  4,530,407.00  บาท สูงกว่ารับจริงปีทีผ่านมา  เนือง
จากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตําจากเดิม
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 153,530 บาท
(6)  ภาษีภาคหลวงแร่  เป็นค่าสิทธิซึงกฎหมายกําหนดให้ผู้ทีได้รับอนุญาต
ให้ทําการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระให้แก่รัฐ  ซึง
กําหนดตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  2509  โดยจัดสรร
ให้แก่  อบต.หรือเทศบาล  ทีมีพืนทีครอบคลุมพืนทีสัมปทาน  ในอัตราร้อย
ละ  20  ของทีจัดเก็บได้ภายในเขต  อบต.หรือเทศบาลอืนในจังหวัดทีมี
พืนทีครอบคลุมพืนทีสัมปทานในอัตรา  ร้อยละ  10  ของทีจัดเก็บได้ภาย
ในเขต  อบต.หรือเทศบาลในจังหวัดอืนได้รับจัดสรร  ร้อยละ  10  อบจ
.ได้รับจัดสรรร้อยละ  20  เฉพาะ  อบจ. ในเขตพืนที  อบจ.นันๆ
  จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  53,530.20  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  24,023.78  บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จํานวน  153,530.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา  เนืองจากการจัดเก็บภาษีภาคหลวง
แร่รัฐยังจัดเก็บในอัตราเดิม  คาดว่าจะได้รับการจัดสรรไม่แตกต่าง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 549,321 บาท
(7)  ภาษีภาคหลวงปิโตเลียม เป็นค่าสิทธิซึงกฎหมายกําหนดให้ผู้ทีได้รับ
อนุญาตให้ทําการหา
ประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระให้แก่รัฐ  ซึงกําหนดตาม  พ.ร
.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  2509  โดยจัดสรรให้แก่  อบต.หรือ
เทศบาล  ทีมีพืนทีครอบคลุมพืนทีสัมปทาน  ในอัตราร้อยละ  20  ของทีจัด
เก็บได้ภายในเขต  อบต.หรือเทศบาลอืนในจังหวัดทีมีพืนทีครอบคลุม
พืนทีสัมปทานในอัตรา  ร้อยละ  10  ของทีจัดเก็บได้ภายในเขต  อบต
.หรือเทศบาลในจังหวัดอืนได้รับจัดสรร  ร้อยละ  10  อบจ.ได้รับจัดสรร
ร้อยละ  20  เฉพาะ  อบจ. ในเขตพืนที  อบจ.นันๆ
  จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  44,565.25  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  32,494.84  บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จํานวน  549,321.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํา
กว่าเดิม
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 859,080 บาท
(๘)  ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน เป็นค่าสิทธิ
ซึงกฎหมายกําหนดให้ผู้ทีได้รับอนุญาตให้ทําการหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระให้แก่รัฐ  ซึงกําหนดตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  2509  โดยจัดสรรให้แก่  อบต.หรือเทศบาล  ทีมี
พืนที
ครอบคลุมพืนทีสัมปทาน  ในอัตราร้อยละ  20  ของทีจัดเก็บได้ภายใน
เขต  อบต.หรือเทศบาลอืนในจังหวัดทีมีพืนทีครอบคลุมพืนทีสัมปทานใน
อัตรา  ร้อยละ  10  ของทีจัดเก็บได้ภายในเขต  อบต.หรือเทศบาลใน
จังหวัดอืนได้รับจัดสรร  ร้อยละ  10  อบจ.ได้รับจัดสรรร้อยละ  20
  เฉพาะ  อบจ. ในเขตพืนที  อบจ.นันๆ
  จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  566,437  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  267,058  บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จํานวน  859,080.00
  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํา
กว่าเดิม
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 25,332,285 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 25,332,285 บาท

(1) เงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทําจากรายงาน  
รับ  จ่าย  ณ  วันที  30  กันยายน  2560  ได้รับจัดสรร
จํานวน  23,029,350  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที  30
  มิถุนายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  19,628,675  บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
  จํานวน  25,332,285.00  บาท  จึงประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีงบ
ประมาณทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตําจากเดิมกอรบกับ
หนังสือที มท.หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินประมาณ
การรายจ่ายรองรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561
เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ
.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เงินอุดหนุน
ทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ เงิน
เดือน เงินสวัสดิการ  (ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร สําหรับข้า
ราชการ/พนักงานครู ตําแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินค่าตอบแทน เงิน
เพิมค่าครองชีพ เงินประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สําหรับผู้มีคุณวุฒิ) ผู้
ดูแลเด็ก (สําหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก
และเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพืนที นัน
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที  19 มิถุนายน 2561
เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดที  มท  0810.6
/ว2076  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรืองการซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 เงินอุดหนุนทัวไป
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ  โดยให้ประมาณรายจ่ายเพือรองรับการจัดสรรเงินเงินอุดหนุนตาม
ยอดผู้สูงอายุและผู้พิการทีมีสิทธิได้รับในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 
 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท  0810.5
/ว2072 ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอ เมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 49,827,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,992,700 บาท
งบบุคลากร รวม 7,067,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  27,600  บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท  และรองนายกเทศมนตรี  
จํานวน  2  อัตรา อัตราละ  15,180  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 364,320 บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
 พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท ) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
4,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท  
และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา อัตราละ  3,000  บาท  
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554   และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (คิดจากเงินรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท  (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท )ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 4,000 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี  
จํานวน  2  อัตรา อัตราละ  3,000  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
72,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  (ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท ) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
อัตราละ  9,660 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท  
และทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่าง จํานวน 1 อัตรา 
อัตราละ  6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และทีแก้ไขเพิมเติม
 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
(ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท )

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  15,180 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท  รองประธานสภาเทศบาล 
จํานวน 1 อัตรา อัตราละ  12,420 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 149,040 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา 
อัตราละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
เกิน 10 -25 ล้านบาท ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,443,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,979,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 10 อัตราดังนี  ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานท้องถิน ระดับกลาง)  ,รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน 
ระดับต้น),หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น)
,หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น),หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น) ,หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น),นักทรัพยากรบุคคล (ชํานาญการ)
,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ),นิติกร และเจ้าพนักงาน
ธุรการ (ปฏิบัติงาน)  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานส่วนบุคคลท้องถิน (ฉบับที 9) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 89,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานเทศบาล ดังนี
1.ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนปลัดเทศบาล  (นักบริหารงาน
ท้องถินระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  84,000บาท  ตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 
0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรืองแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป
ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง)  
2.เงินค่าครองชัวคราวพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 5,700 บาท  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6)
 พ.ศ.2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 201,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ดังนี ตําแหน่งปลัด
เทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท 
,ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น)  
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป) ในอัตราเดือนละ 
3,500  บาท ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ,หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
,หัวหน้าฝ่ายปกครอง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2542  มาตรา  15  
และมาตรา  23 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 มาตรา 50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ  (ฉบับที 4)  พ.ศ.  2553  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
 พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7)  ลงวันที 20 เมษายน 2559 ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,073,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  3  อัตรา  
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 5 อัตรา  แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร พนักงานจ้างทัวไป
  ตําแหน่งคนงานทัวไป (พนักงานขับรถส่วนกลาง), คนงานทัวไป
 (แม่บ้าน ), คนงานทัวไป (ภารโรง), คนงานทัวไป (นักการ)และ
คนงานทัวไป (คนงานทัวไป) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์   ข้อ  29  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
 (ฉบับที 2) ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 1,728,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 548,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 420,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง จํานวน 400,0000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  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 และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ( ก.ท.จ.บึงกาฬ ) เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที 31 มีนาคม 2558
(2)ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานลูกจ้าง จํานวน 20,000 บาท 
สําหรับค่าเบียประชุม ค่าพาหนะของกรรมการ และหมายความรวมถึง
ค่าสมนาคุณด้วย โดยค่าสมนาคุณหมายความว่า ค่าตอนแทนการออก
ข้อสอบและค่าตรวจกระดาษคําตอบ การประชุม หมายความว่า
 การประชุมของคณะกรรมการเพือดําเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง
และลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.2558  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการทีเทศบาลแต่งตังขึน  
เช่น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการ
สรรหาฯลฯ และคณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน เช่น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติ 
เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติโดยลักษณะส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติงาน
ในทีตังสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป

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

ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าซักฟอก ค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่มต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ฯลฯ รวมทังค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหนังสือที มท
 0808.2/ว 1647 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรืองการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
(1.)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลทีมานิเทศงาน  ตรวจงานหรือทัศนศึกษาและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ในการต้อนรับ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและบริการอืนทีจําเป็น 
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ   จํานวน  30,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม 
เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย
ทีเกียวข้องในการรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ 
หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน กับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน ทังนีให้รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ  และเจ้าหน้าทีทีเข้าร่วมประชุม เป็นต้น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 808.4/ว 2381 ลงวันที 
28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเบียรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลัย

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย   
ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  พานประดับพุ่มดอกไม้  
สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ  ในพิธีการวันสําคัญตามวาระและโอกาส
ทีจําเป็นและต้อนรับคณะบุคคลต่างๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10 พฤศจิกายน  2530   
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  
กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่  และกรณีอืนๆ)    เช่น  การประชาสัมพันธ์  
บัตรเลือกตัง    หีบบัตรเลือกตัง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6  กรกฎาคม  2561  
เรืองการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 139 ข้อ 4 )
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และนอกราชอาณาจักร
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  
ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของผู้บริหารท้องถิน
สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและป้องกันทีดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น การสอบแนวเขตที
สาธารณะประโยชน์  การป้องกันการบุกรุกทีสาธารณะประโยชน์ 
การจัดทําทะเบียน  การตรวจสอบข้อเท็จจริง  การออกหนังสือสําคัญ
สําหรับทีหลวง การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง การดําเนินคดี
กรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทําแผนที  การจัดทําทะเบียนทีดินสาธารณ
ประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  พ.ศ. 2553 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 118 ข้อ 1)
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โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลือนที เพือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  และบริการด้านการการตรวจสุขภาพประจําปี
และการบริการอืนๆให้กับประชาชนและค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียว 
ข้องกับการนีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี   หน้า 138 ข้อ 1)
โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตบุคลากรและเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างมีทัศนคติทีดีต่อการทํางาน เกิดทักษะการทํางานอย่างมีความสุข 
รวมทังสร้างทัศนคติในการบริการประชาชน การอํานวยความสะดวก 
รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติหน้าที ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี   หน้า 140 ข้อ 7)
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบล
โนนสว่างในการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2542 อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
รวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 136 ข้อ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร 
เครืองโทรศัพท์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ  ตรายาง  หมึกถ่ายเอกสาร  แบบพิมพ์งานทะเบียน 
และอืน ๆ ทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบ่งเป็นวัสดุคงทนเช่น ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุสินเปลืองเช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟ 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
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้าน งานครัว อาทิเช่น แปรง นํายาขัด
ห้องนํา นํายาถูพืน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เม้าท์ แป้นพิมพ์
โปรแกรม  และอืน ๆ ทีเกียวข้องเพือการนี    ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 

งบลงทุน รวม 162,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,500 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีทีนังและพนักพิงขึนโครงบุฟองนําหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม
- มีทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 55 x 60 x 75 ซม.
- รองรับนําหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า100 กก.
- มีโครงขา 5 แฉก มีล้อเลือนหมุนได้รอบตัวสามารถหมุนรอบตัว
และปรับระดับความสูงของเก้าอีเพิมได้ ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
- สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยใช้ราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0802.0/ว1989 ลวท. 22 มิถุนายน 2552 
เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 79 ข้อ 1) 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงทีสําหรับติดตังภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทัวไป ติดตังภายในชุมชน จํานวน 3  ชุด ราคาชุดละ  35,000 บาท  
รายละเอียดต่อชุดดังนี 
-กล้องวงจรปิดความละเอียด ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล แบบมุมมองคงที
  จํานวน  8  ตัว พร้อมขายึด
-เครืองบันทึกภาพพร้อมโปรแกรมการจัดการกล้องวงจรปิด จํานวน 1ชุด
-ฮาร์ดดิสก์  ไม่น้อยกว่า 1  TB  ความจุ
-ค่าบริการติดตัง  พร้อมอุปกรณ์ติดตัง
-สายนําสัญญาณชนิด UTP ภายในและภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
-ตู้พักกระจายกล้อง (Service  Box) พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  1  ตู้
-งานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์จับยึดและจัดเก็บสายสัญญาณ ระบบต่อเชือม
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด  ไม่มีใน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยใช้ราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0802.2/ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  
2552  เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมหรือเปลียนแปลง  ฉบับที  3  
หน้า  79 ข้อ 4 ) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ ราคา 16,000 บาท 
จํานวน 2 เครืองโดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปีพ.ศ. 2561 
(ประกาศ ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้า 30 ข้อ 2) 
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เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ราคา 2,500 บาท 
จํานวน 6 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปีพ.ศ. 2561 
(ประกาศ ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้า 30 ข้อ 1) 

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาหน่วยงานอืนหรือสถาบันภายนอก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา ซึงไม่เกียวกับครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง
หรือไม่ได้มาซึงครุภัณฑ์หรือทีดินและสิงก่อสร้าง โดยจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกทีเป็นกลางมาดําเนินการสํารวจ  การประเมินประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพือกําหนดประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.บึงกาฬ เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
 และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที 31 มีนาคม 2558  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับอําเภอ

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์  ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพือเป็นศูนย์กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอเมือง
บึงกาฬ ในการแก้ไขปัญหาร่วมช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
แผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 2 
หน้า 28 ข้อ1 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินและการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
การนี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2
) พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที 6  มิถุนายน  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  
(แผนพัฒนาสีปี หน้า 138 ข้อ 2)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,939,410 บาท
งบบุคลากร รวม 2,143,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,143,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,321,290 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จํานวน  7  อัตรา คือ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง
ระดับต้น) ,ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง 
ระดับต้น),ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป (นักบริหารงานทัวไป 
ระดับต้น)    ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ,ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วน
บุคคลท้องถิน (ฉบับที 9)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 
3,500 บาท ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ,ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทัวไป ในอัตราเดือนละเดือนละ 1,500 บาท ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 
และมาตรา 23 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2553 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที มท
0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวันที 20 
เมษายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 714,120 บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  พนักงานจ้างทัวไป 
ตําแหน่ง คนงานทัวไป (พนักงานจดมาตรวัดนํา)  คนงานทัวไป 
(คนงานทัวไป) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที 
 21  มิถุนายน 2554  หมวด  5  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
ข้อ 29  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6)
พ.ศ.2558  และประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาล จังหวัดบึงกาฬ 
เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิมการคลองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 
กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป         

งบดําเนินงาน รวม 1,796,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  จํานวน  50,000 บาท     
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามหนังสือด่วนทีสุดที 
กค.0402.5/ว156  ลงวันที  19 กันยายน 2560          
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินจํานวน  130,000  บาท 
   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิน  เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที  มท  0809.3/ว 380  ลงวันที  26 กุมภาพันธ์  2558  เรือง
ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. , ก.อบต. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
หลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปฏิบัติงาน
ตามหน้าทีปกติโดยลักษณะส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติงานในทีตังสํานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อม
ทังบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541  
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที  3) พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการใน
กิจการกองคลัง เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดซือจัดจ้าง
ค่าจ้างทําของ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้อง ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1647 ลงวันที 
16 กรกฎาคม 2556 เรืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ทีมท 0808.2/ว7120
ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  สําหรับค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555  
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป 

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   
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โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี รวมทังอํานวยความสะดวกของประชาชน
ในการชําระภาษี อาทิเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครืองเขียนแบบพิมพ์  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายรณรงค์  ค่าเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว หรือกิจกรรม
อืนๆทีเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  หน้า  141  ข้อ  9)

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
อาทิเช่นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าสํารวจข้อมูล ฯลฯ 
หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550,หนังสือ ด่วนมาก ที มท.0808.3/ว462
ลว.29 กุมภาพันธ์ 2551,หนังสือที มท 0808.3/ว67 ลว. 9 มกราคม 
2555 และหนังสือที มท.0808.3/ว 483 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2561 
ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม
เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า  73  ข้อ 1) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดให้สามารถ
ใช้การได้ดี เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองโทรสาร เครืองถ่ายเอกสาร
เครืองปรับอากาศ  เครืองโทรศัพท์  รถจักรยานยนต์ รถยนต์  และอืนๆ
ทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตําบลโนนสว่าง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  
ตรายาง    หมึกถ่ายเอกสาร  ใบเสร็จค่านําประปา ใบเสร็จค่าตลาด 
ใบเสร็จขยะมูลฝอยแบบพิมพ์ทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล 
นํามันเครือง  เป็นต้น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543  และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร เช่น
แผ่นดิสก์  เม้าส์  แป้นพิมพ์  หมึกปรินเตอร์  โปรแกรมอืนๆทีเกียวข้อง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543  
และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง 
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น นําดืม เพือให้บริการประชาชน หรือวัสดุ
อืนใดทีไม่เข้าลักษณะทีกําหนดในรูปแบบการจําแนกงบประมาณตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2541และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543  และ
หนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง 
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

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

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตของสํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนสว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 3)  พ.ศ. 2543  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์อากร  
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าลงทะเบียน  ค่าส่งพัสดุครุภัณฑ์  ค่าโทรสาร  
เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  
พ.ศ. 2543  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 867,740 บาท
งบบุคลากร รวม 817,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 817,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 177,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา คือ ตําแหน่ง นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วน
บุคคลท้องถิน (ฉบับที 9) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 41,520 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชัวชีพคราวพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558  
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 
กรกฎาคม 2558  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 532,740 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
และพนักงานจ้างทัวไป 2 อัตรา  ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกนํา) และตําแหน่งพนักงาน
ดับเพลิง พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป (พนักงานวิทยุ)และ
ตําแหน่งคนงานทัวไป (ประจํารถบรรทุกนํา) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.5/ ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรือง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (กทจ.บึงกาฬ) 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลว. 21 มิ.ย. 2554 
หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 29(2) หลักเกณฑ์การ
เลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชัวคราวพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการ
และะลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน โดยการปฏิบัติงานตามหน้าทีกรณีทีมี
ความจําเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติทีได้รับ
คําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 681,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคล,เจ้าหน้าทีและสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. รวมทังผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  การป้องกันและรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ 
เทศกาลปีใหม่รวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์ อปพร. ต้นแบบ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์ อปพร.ต้นแบบ  
เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าทีและอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 
2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 55
 ข้อ 1 )             
โครงการพัฒนาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ปรับปรุงศูนย์ ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ การลดขัน
ตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 
หน้า 55 ข้อ 2 )             
โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานให้แก่พนักงานดับเพลิง และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ตามอํานาจหน้าที
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 16 (29),(30) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 
หน้า 56 ข้อ 3 )
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยให้ความรู้เกียวกับโทษและภัยของยาเสพติด เพือให้เกิด
ความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการนี 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/
ว 1102 ลว. 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลว. 3 พฤศจิกายน 2558 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
หน้า 121 ข้อ 1)             
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมนํา อาทิเช่น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 16 (29),(30)  ระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที
3 หน้า 56 ข้อ 4 )  (กองการศึกษา)
โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนาม
เนืองในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนืองในวันสถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2562 อาทิเช่น
ค่าลงทะเบียน ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องเพือการนี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128 
ลว. 31 กรกฎาคม 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 123 ข้อ 8)        

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ ทีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุดฝึกเตรียมความพร้อม 
เช่น ชุดหมี ชุดดับเพลิง เสือสะท้อนแสง หน้ากาก ถุงมือดับเพลิง รองเท้า
ดับเพลิง ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง หมวกดับเพลิง เครืองแบบ เครืองหมายยศ
และสังกัด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาวัสดุ
เครืองแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และหนังสือ 
ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้
ในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ข้อต่อ สายส่งนํา
ดับเพลิง ผงเคมีแห้ง โฟมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฯลฯ ตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 16 ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 
มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอืนๆ เช่น แผงกันจราจร กรวยจราจร 
ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ และอืนๆ  ทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินพ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) และหนังสือ มท 
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้ง (แบบถังคู่) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ตู้เก็บถังดับเพลิง (แบบถังคู่) จํานวน 11 ตู้
ตู้ละ 1,800 บาท ใช้ติดตังประจําทีศาลาประชาคมหมู่บ้านทัง 
11 หมู่บ้าน ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลโนนสว่าง และเพือเป็นการเตรียม
ความพร้อมเฝ้าระวังเบืองต้นเมือเกิดเหตุอัคคีภัยขึน  รายละเอียดตามที
เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิน
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด โดยมีลักษณะดังนี
- ขนาดไม่น้อยกว่า : 60 x 70 x 20 ซม.
- ผลิตจากเหล็กพับขึนรูป ตัวตู้พ่นสีแดง
- ด้านหน้าบานประตูมีกระจก
- บานประตูสวิง พร้อมกุญแจล็อคปิด-เปิด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที  22
 มิถุนายน  2552  เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา 16 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 79 ข้อ 6 )
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ตู้เหล็กทึบแบบ  2  บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กทึบแบบ 2 บาน จํานวน 2 
หลังๆ ละ 5,500 บาท ใช้ในกิจการงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลโนนสว่าง รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ทีมีกําหนด ดังนี 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที  22
 มิถุนายน  2552  เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง 
ฉบับที 3 หน้า 79  ข้อ 3 )

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการด้านบรรเทาทุกข์สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการด้านบรรเทาทุกข์สํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.๒๕๕๙  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน  2559  ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 154  ข้อ 1)
อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด  ตามโครงการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด ให้แก่ศูนย์
ปฏิบัติการยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๙  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที 24 มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
(แผนพัฒนาสีปี หน้า 147  ข้อ 1  ) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,290,440 บาท
งบบุคลากร รวม 861,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 861,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 579,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จํานวน 2 อัตรา ดังนี ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา(บริหาร
ท้องถินระดับต้น) และตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหาร
ทัวไป ระดับต้น) ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วน
บุคคลท้องถิน (ฉบับที 9) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  14:34:40 หน้า : 20/50

HP
Rectangle



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการศึกษา เดือน ละ 3,500 บาท
,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (ประเภทอํานวยการระดับ ต้น) เดือนละ
1,500 บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และ มาตรา 23 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราช
การพลเรือน พ.ศ .2551 มาตรา 50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําส่วน ราชการ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2553 หนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . ที มท 0809.ร/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 
2548 และประกาศคณะ กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข เกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวัน ที 20 เมษายน 2559 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 238,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็น เงิน 238,080 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน ที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขัน
ค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 5) พ.ศ.2555 
และ ประกาศ ก.จ,ก.ทและ ก.อบต. เรือง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือ พนักงานส่วนทองถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับ พนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน2554 หมวด 5 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 29 ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 429,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 214,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจํา และ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ทีสุด 
ที มท 0809.ร/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ 
ก.จ. 1 ก.ท. 1 ก.อบต. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น กรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง ถิน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ( ก.ท.จ.บึงกาฬ) เรือง 
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2558 ลว.31 มีนาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน เทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปฏิบัติ
งานตามหน้าทีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในทีตัง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนันนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อม
ทังบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับท3ี) พ.ศ.2549 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซีงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ อืนๆ 
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ฯลฯ 
รวมทังค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 
1647 ลงวันที 16กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์เบิกจ่าย เงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา 
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
โครงการจัดซือหนังสือของศูนย์หนังสือรักการอ่าน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซือหนังสือของศูนย์หนังสือรักการอ่าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เช่นค่าจัดหาหนังสือและอืนๆทีเกียวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.5/ว1685
ลงวันที 7 มิ.ย. 61 เรือง เร่งรัดการดําเนินงาน (ทีอ่านหนังสือท้องถิน
รักการอ่าน) ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ.2560-2564 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมเปลียนแปลงฉบับที 3หน้า57ข้อ1)
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โครงการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562 และอืนๆทีเกียวข้องตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้า 57 ข้อ 2 )

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ งานทะเบียน 
และอืนๆ ทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ .2541 และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เมาท์ แป้นพิมพ์
โปรแกรมและอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือ 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง 
พิจารณาสิงของทีจ้ดเป็นวัสดและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,295,322 บาท
งบบุคลากร รวม 1,775,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,775,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,111,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 4 อัตรา รวมเป็นเงิน 1,111,440 บาท ตามประกาศคณะ 
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง ตําแหน่งและวิทยาฐานะพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที 5 มกราคม 2550 และ
ตามบัญชีเงินเดือนชัวคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและ
เงินประจําตําแหน่งครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ. 
2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว ไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลจํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง ตําแหน่งและ
วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที 5 
มกราคม 2550 และตามบัญชีเงินเดือนชัวคราวของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้าย
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที3) พ.ศ. 2558 และตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ทีมท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป
ด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 569,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา ได้แก่พนักงาน
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ได้รับจัดสรร
อัตรา, พนักงานจ้างทัวไปตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนดคุณวุฒิ) 
จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป 2 อัตรา ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้อง ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19  มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปี
งบประมาณ 2562   และตามประกาศคณะ กรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ จํานวน 4 อัตรา ได้แก่พนักงานตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ได้รับจัดสรรอัตรา  และ
พนักงานจ้างทัวไปตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนดคุณวุฒิ) จํานวน 1 
อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  
มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ
 2562 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
 เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน
 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์
การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 5,130,002 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,744,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซีงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆที
เกียวข้องกับงานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา และจ้างเหมาบริการ
อืนๆ  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรือง  อัตราค่าจ้างขันตํา (ฉบับที 9 ) ลงวัน 19 มกราคม 2561 
ปรากฏในแผนงานงานการศึกษา

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  14:34:40 หน้า : 24/50

HP
Rectangle



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางว่ิชาการ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
เพิมเติม เปลียนแปลงฉบับที 3 หน้า 57 ข้อ 3 )
โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของทีระลึก ค่าของขวัญ 
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนให้ 
เจ้าหน้าที ค่าสมนาคุณ ค่าเลียงรับรอง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ โฆษณา
และเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้าเล่มเอกสาร ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว 
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุไฟฬาและวิทยุ ค่าวัสดุ 
คอมพิวเตอร์ ค่าล้างอัดขยายภาพสี และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องทีใช้
ในกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในเขตตําบลโนนสว่าง ตามหนังสือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 125 ข้อ 3)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,399,500 บาท
1.) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน735,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้ 
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลา
ราม จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  
มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ
 2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปีหน้า 148 ข้อ 1 )
2. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 255,000 บาท ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท จํานวน 150 คน 263,500 บาท ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. 
ประจําปีงบประมาณ 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม
เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 76 ข้อ 2 )
3.)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจํานวน 2,240,000 
บาท เพือจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านดอนปอ จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาทต่อวัน (โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1
- ป. 6 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาด
ไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 148ข้อ1)
4.)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตังไว้จํานวนเงิน 169,500 บาท เพือ
จัดสรรให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ตามรายละเอียดดังนี (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง 
ฉบับที 3 หน้า 76 ข้อ 1 )
1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3. ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430บาท/ปี
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ค่าวัสดุ รวม 1,360,502 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,360,502 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
โรงเรียนบ้านดอนปอ จํานวน 260 วัน จํานวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลา
ราม จํานวน 260 วัน ในอัตรา 7.37 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  
มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 
2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นําเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2551 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า125 ข้อ 4 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลโนนสว่าง
ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรี
สุมังคลาราม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 3) พ.ศ.2543 ปรากฏในแผนงานศึกษา

งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์วัดศรีสุมังคลาราม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีสุมังคลารามขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หลังคามุง
ด้วย กระเบืองลอนคู่ ใช้เรียนรู้สําหรับเด็กเล็กตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถินสิปี หน้า 126 ข้อ 5)

โครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่อเติมห้องพัสดุเดิม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ความยาว 6.00 เมตร มีพืนทีรวม 15 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด (แผนพัฒนาสีปี เพิมเติม 
เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 58 ข้อ 4) ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม ให้แก่โรงเรียน
บ้านดอนปอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/
ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 150 ข้อ 7)
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โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพือการเรียนรู้ของนักเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพือการเรียนรู้
ของนักเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 152 ข้อ 12)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแแบบผสมผสาน "เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสม
ผสาน "เศรษฐกิจพอเพียง"ให้แก่โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ต่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559ปรากฏในแผนงาน การ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 148 ข้อ 2)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงาน
จ้างทัวไป (ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที  21  มิถุนายน  2554  หมวด  5  ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์   ข้อ  29  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทน
ประจําปี ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6)
พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลง
วันที 13 กรกฎาคม 2558 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประ
โยชน์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (สํานักปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 685,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทังค่า
สํารวจจัดเก็บข้อมูลสัตว์ การขึนทะเบียนสัตว์ รวมทังทีเกียวข้องกับงาน
ด้านสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที หนังสือ ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือ ด่วนที ที มท 0810.5/ว2072 
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลือนภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการนี
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 
2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติมเปลียนแปลง (ฉบับที 2) 
หน้า 23 ข้อ 2 )

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่างๆ เช่น เดินรณรงค์ 
แผ่นพับ ใบปลิว หรือทีเกียวข้องในการนี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 
50(4) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0810.5/ว1732 ลงวันที 12 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 128 ข้อ 1)
โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนําส่งโรงพยาบาล จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนนําส่งโรงพยาบาล เทศบาลตําบลโนนสว่าง เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งาน ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานกู้ชีพ การให้บริการ 
หรือค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการนี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 
มท 08911./ว2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553 เรือง การดําเนินงาน
และการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
หน้า 128 ข้อ 3)
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ เช่น ค่าใช้
จ่ายในการรณรงค์ และอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี เป็นการรณรงค์ประ
ชาสัมพันธ์โรคเอดส์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 45 ข้อ 5)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พืนที ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม
2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประ
มาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 
เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้า 27 ข้อ1) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 264,350 บาท
งบบุคลากร รวม 264,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 144,350 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือน คือ ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิน (ฉบับที 9) ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา เดือนละ
 9,000 บาท  เป็นเงินจํานวน 108,000 บาท ดังนี  (1) คนงานทัวไป  
(ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)  จํานวน  1  อัตรา เดือนละ 9,000  บาท  
จํานวน  12  เดือน   เป็นเงิน  108,000 บาท ตามประกาศคณะกรรม
การพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
ข้องกับพนักงานจ้างลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประ
จําปี  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างพนักงานจ้าง
ทัวไป  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
(ฉบับที 6) พ.ศ.2558  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการสาธารณภัย โรคระบาด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันโรคติดตามตามทีคณะ
กรรมการฯกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2560 แผนพัฒนาสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 2 
หน้า 24 ข้อ 2 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,743,490 บาท
งบบุคลากร รวม 1,486,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,486,490 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 890,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
จํานวน 5 อัตรา ดังนี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารท้องถิน
ระดับต้น) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ตําแหน่ง นายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิน (ฉบับที 9)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,130 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) 
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที
13 กรกฎาคม 2558 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ 
ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ท้องถิน ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายการโยธา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็น เงิน 9,000 บาท ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 15 และมาตรตรา 23 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน 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 ลว. ที 16 กุมภาพันธ์ 
2548 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล พ.ศ. 2556 (ฉบับที 7) ลงวันที 20 เมษายน 2559 ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 452,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา 
ตําแหน่งพนักงานจ้างทัวไป (คนงานทัวไป)  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.5/ว 36 ลว. 26 สิงหาคม 2558 เรืองประกาศ
ก.จ., ก.ท. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (กทจ.บึงกาฬ) เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลว. 21 มิถุนายน 2554 
หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การ
เลือนค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(กองช่าง) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างสอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลุกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 
กรกฎาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
บึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 21
 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 29 (2)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งบดําเนินงาน รวม 1,695,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ
โยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมิลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.
ร/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.1 ก.ท .1 
ก.อบต. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมิลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานอกเวลาราชการปฏิบัติ
งานตามหน้าทีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในทีตัง
สํานักงาน และได้ปฏิบัติงานดําเนินงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงเป็นผู้มิสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิ
การเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจ  ออกแบบ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง เช่น จ้างบุคคล  เอกชน  นิติบุคคลสํารวจถนน  หรือจ้างออก
แบบอาคารสาธารณะเพือให้ได้มาซึงรูปแบบก่อสร้างทีได้มาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กําหนด ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการได้ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ไวนิล ป้ายไม้ การตกแต่งสถานทีปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่ายพิมพ์เขียว 
แผนทีภาษี แผนทีเขตเทศบาลตําบลโนนสว่าง การบํารุงรักษาความ
สะอาด ระบบการระบายนํา และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี 
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1647 ลงวันที 16  กรกฎาคม 
2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 
เรือง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณา
จักร สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและค่าใช้จ่ายอืนๆ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามระเบียกระทรวงมหาด
ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (กองช่าง)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของคณะผู้บริหาร
ท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําตาม
ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (กองช่าง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน 
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง
เป็นต้น และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตาม
งบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูน ท่อระบายนํา เหล็กเส้น ไม้ 
ลูกรัง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องกถิน พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ พิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบ ประมาณรายจ่ายตาม
งบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองก่าย เอกสาร เช่น
แผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ หมึก ปรินเตอร์ โปรแกรม และอืนๆทีเกียว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกงบประมาณรายจ่าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 562,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 562,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่าK) ตามนัยมติ ครม.เมือวันที 5 มิถุนายน 2554 ตามนัยมติ ครม.
เมือวันที 22 สิงหาคม 2532 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสว่าง จํานวน 212,000 บาท
เพือต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสว่าง ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ความยาว 12.00 เมตร รวมพืนที 48 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด (แผนพัฒนาสีปี เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 74 ข้อ 2)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
โครงการต่อเติมห้องพัสดุเดิม จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมห้องพัสดุเดิม ขนาดกว้าง 15.50 เมตร 
ความยาว 11.50 เมตร มีพืนทีรวม 178.25 ตารางเมตร ตามรายละ
เอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด (แผนพัฒนาสีปี เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 74 ข้อ 1) ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,286,380 บาท
งบบุคลากร รวม 286,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 286,380 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์
(รถกระเช้าไฟฟ้า)  และค่าตอบแทนคนงานทัวไป (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)
จํานวน 1 อัตรา และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที 21 มิถุนายน 2554 หมวดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 29
หลักเกณฑ์การเลือนค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 กรกฎาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับ พนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการซ่อมเปลียนภายในสํานักงาน
และไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าไฟฟ้า
เบรก เกอร์ ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นด้น และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือ
การนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิน1 พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.
2543 หนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน ที 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุกัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬตามโครงการก่อสร้างขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะเขตตําบลโนนสว่าง

จํานวน 700,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างขยายเขตระบบระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 
เขตเทศบาลตําบลโนนสว่าง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิมเติมฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 51 (7) และระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสีปี เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 75 ข้อ 1 )
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,256,320 บาท
งบบุคลากร รวม 541,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 541,320 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงาน
ขับรถบรรทุกขยะและพนักงานจ้างทัวไป (คนงานประจําท้ายรถบรรทุก
ขยะ ) จํานวน 3 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ข้อ  29  หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) 
พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักง่านเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 
กรกฎาคม 2558 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 21
มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 715,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานใน
ทีตังสํานักงานปฏิบัติงานนันนอกเวลารามชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยงว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการจํากัดให้แก่เจ้าภาพหลัก (Caster) 
กลุ่มอําเภอเมืองบึงกาฬให้แก่เทศบาลตําบลบึงกาฬ  รวมทังค่าใช้จ่าย
ในการบริการอืน ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1647 
ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาเอกชน
ในการฝังกลบข่อขยะของเทศบาล ปรับปรุงบ่อขยะ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
1647 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์เบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขยะพิษแลกไข่ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยะพิษแลกไข่ หรือค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
เพือแก้ไขปัญหาขยะแบบครบวงจร ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ
กําจัดขยะมูลฝอย (Roadmap) ตามแนวทางคณะรักษษความสงบ
แห่งชาติสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกิับแผนแม่บทบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ..ศ.2559 - 2564) ปรากฎในแผน
งานเคหะชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี หน้า 120 ข้อ 5) (สํานักปลัด)
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม  
2560 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกําจัดขยะมูลฝอย 
(Roadmap) ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติสนองต่อ
ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564) ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3
 หน้า 54 ข้อ 1 )(สํานักปลัด)
โครงการพัฒนาด้านสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการทีเกียวในการพัฒนาด้านสิงแวดล้อม
เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง
เพือส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟืนฟู สนับสนุน สร้างจิตสํานึกรัก
สิงแวดล้อม สนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน ตามหนังสือ ที มท 
0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี หน้า 120 ข้อ 7) (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายในการปฏิบัติงานของพนักงานจัด
เก็บขยะ งานทําความสะอาด เช่น ชุดกันเปือน หน้ากาก ถุงมือเป็นต้น
และอืนๆทีเกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2560 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในเขตตําบลโนนสว่าง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร์ตามอํานาจหน้าที
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  2  มาตรา  16  (6)
การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 116 ข้อ 1)  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เช่น การส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมต่างๆทีเกียวข้อง
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  2  มาตรา  16  (10)
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/
ว3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 2 
หน้า  25  ข้อ  2)  

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลโนนสว่าง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของสภาเด็กและเยาวชนตําบลโนนสว่าง)  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
มีบทบาท ร่วมคิด ร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสี หน้า  131  ข้อ  3)  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลโนนสว่างต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าจัดสถานที ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าสนับสนุน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวช้องเพือการนี 
ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ . 2559 ปีระกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 
2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 132 ข้อ 4)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 590,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระราชกรณียกิจ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรัฐพิธีต่างๆ โครงการตามพระราช
กรณียกิจหรือตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสังการต่างๆทีเกียวข้องกับ
งานพิธีการโครงการพระราชดําริต่างๆ  ปรากฏในงานการศาสนาวัฒน
ธรรม และนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง 
ฉบับที 1 หน้า 58 ข้อ 1 )

โครงการประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบังไฟ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เช่นค่ารางวัลในการประกวดขบวนแห่ ค่าตกแต่ง สถานที 
ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องเพือ
การนี เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงไว้ ตามหนังสือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 2559 ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
หน้า 135 ข้อ 11 )
โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เช่น ค่ารางวัล ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่าย อืนๆทีจําเป็น
ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 
2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า134 ข้อ 10 )
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โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น กิจกรรมรดนําดําหัว ค่าจัดซือของทีระลึก
ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือการนี เพือเป็น
การส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซีงขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงาม ตาม
หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี หน้า 134 ข้อ9 )
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าตกแต่งรถขบวนแห่เทียน รถร่วม
ขบวน ค่าวัสดุดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวช้องเพือการนี ตาม
หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 19 ธันวาคม 
2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 132 ข้อ 1 )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้บริหารทัองถิน สมาชิกสภาท้องถิน 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เยาวชนและประชาชนใน 
เขตตําบลโนนสว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.
2557 ประกาศ ณ วันที 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า
 134 ข้อ 8 )

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 1,135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าซักฟอก ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่มต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าระวางบรรทุก
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ รวมทังค่าจ้างเหมาบริการอืนๆทีเกียวข้องกับ
งานวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 
1647 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที 
มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรืองการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  14:34:41 หน้า : 40/50

HP
Rectangle



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์การท่องเทียว จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์การท่องเทียว  
จัดทําเอกสาร แผ่นพับ  ต่างๆทีเกียวข้อง  ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2542  หมวด  2 มาตรา 16  (8)  การส่งเสริมการท่องเทียว  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง  ฉบับที  3  หน้า 64 
ข้อ 7 ) (สํานักปลัด)
โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชุมชนจัดการท่องเทียว จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูหน่วยงานต้นแบบ
องค์กรต้นแบบหรือพืนทีต้นแบบเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้แก่ผู้มีส่วนเกียวข้องในการพัฒนาการท่องเทียวหรือพัฒนา
ท้องถิน  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 63
ข้อ 5) (สํานักปลัด)
โครงการประกวดคําขวัญประจําตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดคําขวัญประจําตําบล  ให้เป็น
เอกลักษณ์ของตําบลต่างๆทีเกียวข้อง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ. 2542  หมวด  2 มาตรา 16  (8)  การส่งเสริมการท่องเทียว
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียนแปลง  ฉบับที  3  หน้า 65 ข้อ 9)
(สํานักปลัด)
โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน
เป็นสืออีกช่องทางหนึงทีช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความประทับใจ
รวมถึงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวชุมชนให้เป็นทีรับรู้ต่อนักท่องเทียว
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  หมวด  2 มาตรา 16  (8) 
การส่งเสริมการท่องเทียว  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง  
ฉบับที  3  หน้า 64 ข้อ 8 ) (สํานักปลัด)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หินสามเส้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียวหินสามเส้า
ให้มีความสวยงามและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแหล่งท่องเทียว
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  หมวด2 มาตรา 16  (8)  
การส่งเสริมการท่องเทียว  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียนแปลง
ฉบับที  3  หน้า 72 ข้อ 24)  (กองช่าง)
โครงการส่งเสริมการจัดตังหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดตังหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
สามารถสนับสนุนการท่องเทียวชุมชนตลอดจนอนุรักษ์ควายไทยทีกําลัง
จะสูญพันธ์ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 63 
ข้อ 6) (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ไม้ ลูกรัง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องเพือการนี ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองท้องกถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบ ประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 275,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดเครืองเสียง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียง  ประชาสัมพันธ์ตลอดจนข้อมูลต่างๆ
รายละเอียดดังนี
    ชุดเสียงตามสายลําโพงฮอร์น  200  วัตต์  ในชุดประกอบด้วย
  - เครืองขยายตามสาย  550  วัตต์  
  - ลําโพงฮอร์น  15  นิว  200  วัตต์
  - ไมค์ประชุม  ไมค์ประกาศมีเสียงดนตรี
  - สายดรอปวายด์  สําหรับเดินเสียงตามสาย
  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถินหรือ
ราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0802.2/ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  เรือง  การตังงบ
ประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียนแปลง  ฉบับที  3  หน้า 79
ข้อ 5 ) (สํานักปลัด)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทียว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์บริเวณโนน
บักดาว หมู่ที 1 บ้านโนนสว่าง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 ม.
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  หมวด  2 มาตรา 16  (8)  
การส่งเสริมการท่องเทียว  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติม เปลียนแปลง
ฉบับที  3  หน้า 71 ข้อ 22) (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างห้องนําบริการนักท่องเทียว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องนําบริการนักท่องเทียว  
ขนาดกว้าง 2.5 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2542  หมวด  2 มาตรา 16  (8)  การส่งเสริมการท่องเทียว  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เพิมเติมหรือเปลียนแปลง  ฉบับที  3  หน้า 71 ข้อ
 23 ) (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอนปอตามโครงการแข่งว่าวเพือส่งเสริม
การท่องเทียวชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ารางวัลรวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเทียว ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้แงถิน 4 ปี เพิมเติม 
เปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้า 29 ข้อ 1)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,718,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,718,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,718,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที 2 บ้านชัยบาดาล จํานวน 462,000 บาท
เพือเป็นค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายถาวร อะภัย
 – บ้านนายบุญชัย เข็มศิริ) หมู่ที 2 บ้านชัยบาดาล 
ช่วงที 1   ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  ยาว 101.00 เมตร
ช่วงที 2  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 154.50 เมตร
ช่วงที 3  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ยาว 25.00  เมตร 
พร้อมขุดวางท่อระบายนํา คสล.มอก. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร 
จํานวน 139 ท่อน วางท่อระบายนํา คสล. มอก.ขนาด 0.40 x 1.00 ม.
จํานวน 95 ท่อน วางท่อระบายนํา คสล.มอก.  ขนาด 0.60 x 1.00 ม.
จํานวน 50 ท่อน บ่อพักนํา ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 เมตร จํานวน 
17 บ่อและบ่อพักนํา ขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 16 บ่อ
คอนกรีตไหล่ทางหนา 0.15 เมตร รวมความยาว 254 เมตร หรือมี
พืนทีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.5 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 3 
หน้า 46 ข้อ 2)

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านนาดี จํานวน 271,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้าน
นางเทียนทอง นวลเพ็ญ – บ้านนายเสถียร สุขวัน) หมู่ที 4 บ้านนาดี 
ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 0.70 เมตร  ยาว 50.00 เมตร
ช่วงที 2  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ยาว 100.00 เมตร
ช่วงที 3  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  ยาว 50.00  เมตร พร้อมขุดวาง
ท่อระบายนํา คสล. มอก. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 191 ท่อน
และบ่อพักนํา ขนาดกว้าง 0.50x0.50 เมตร จํานวน 23  บ่อคอนกรีต
ไหล่ทางหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 200.00 เมตร หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (แผนพัฒนาสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 48 ข้อ 4)
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 บ้านดอนปอ จํานวน 480,000 บาท
เพือเป็นค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบริเวณข้างโรงเรียน
บ้านดอนปอ) หมู่ที 5 บ้านดอนปอ 
ช่วงที 1  ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  ยาว 20.00 เมตร
ช่วงที 2  ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  ยาว 200.00  เมตร พร้อมขุดวาง
ท่อระบายนํา คสล. มอก.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 210 ท่อน
และบ่อพักนํา ขนาดกว้าง 0.60x0.60 เมตร จํานวน 25  บ่อคอนกรีต
ไหล่ทางหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 220.00 เมตร หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า
 49 ข้อ 5)
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที 1 บ้านโนนสว่าง จํานวน 268,000 บาท
เพือเป็นค่าขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายเพชร ศรีกุ
 – บ้านนางราตรี สกุลชัย) หมู่ที 1 บ้านโนนสว่าง
ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 1.40 เมตร  ยาว 50.00 เมตร
ช่วงที 2  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ยาว 59.00 เมตร
ช่วงที 3  ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  ยาว 29.00  เมตร พร้อมขุดวางท่อ
ระบายนํา คสล. มอก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 126 ท่อน  
และบ่อพักนํา ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร จํานวน 18  บ่อคอนกรีต
ไหล่ทางหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 138.00 เมตร หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 
45 ข้อ 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 บ้านดอนปอ จํานวน 311,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงสายริมแก่งอาฮง 
บ้านนายอรุณ พลภักดิดี – นายประมวล ศรีวงษ์) หมู่ที 5 บ้านดอนปอ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และลงไหล่ทางตามสภาพ
พืนที ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
เพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 49 ข้อ 6)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้านหนองดินดํา จํานวน 350,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงระหว่างหนองดินดํา 
(สายหนองดินดํา - โคกกระแซ ) หมู่ที 6 บ้านหนองดินดํา ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 122.00 เมตร ความ หนา 0.15 เมตร
 ขนาดเนือทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร และลงไหล่ทาง
ตามสภาพพืนที ตามรายละเอียดแบบ แปลนเทศบาลตําบลโนนสว่าง
กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี เพิมเดิม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 51 ข้อ 7)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที 9 บ้านพร
นิยม

จํานวน 359,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที 9 
บ้านพรนิยม (สายบ้านนายสันติ ช่างยนต์ - บ้านนายบุญเลิศ สิบหมู่) 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกภายใน 0.30 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 2.1 เมตร พืนทีไหล่ทางไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 3 
หน้า 51 ข้อ 9)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 7 บ้านบูรพา จํานวน 881,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ช่วงบ้านนายนิพนธ์ สวัสดินที – แยกสวนยางพารานายเคน จันทร์นา)   
รายละเอียดดังนี
ช่วงที 1 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ช่วงที 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 115 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
รวมระยะทาง 285 ม.พร้อมลงท่อระบายนํา คสล. มอก. 0.40 X 1.00 ม
. จํานวน 106 ท่อนและบ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง 0.80 X 0.80 เมตร 
จํานวน 12 บ่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่าง
กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 
หน้า 50 ข้อ 7) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหลก หมู่ที 2 บ้านชัยบาดาล จํานวน 163,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบริเวณบ้านนายบุญรม
 เข็มศิริ) หมู่ที 2 บ้านชัยบาดาล กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 82 ม.
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต 328 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่
ทางตามสภาพพืนที ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่าง
กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปีเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 52 ข้อ 9)
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านบูรพา จํานวน 173,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านนายบุญเม็ง 
สุทธิประภา – บ้านนางศิริเลิศ ศรีพุทธทา) หมู่ที 7 บ้านบูรพา 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีคอนกรีต 348 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพืนที
 ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้า 52 ข้อ 10)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่มประมงตําบลโนนสว่าง จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มประมงตําบลโนนสว่าง  ตามโครงการเฝ้าระวังอนุรักษ์
และเพิมความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเฝ้าระวังและอนุรักษ์พันธ์สัตว์นํา 
สัตว์ป่า  ป่าไม้  ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารทียังยืน  
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  2  มาตรา  17  (5)
การคุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาป่าไม้  ทีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  หน้า  146  ข้อ  1)  
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,590,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (คนงานผลิตนําประปา)
จํานวน 3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 21 
มิถุนายน 2554 หมวดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 29 (2) 
หลักเกณฑ์การเลือนค่าตอบแทนประจําปี ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6)
พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ทีเกียวข้องกับงานดูแลรักษาระบบ ประปา เช่น 
สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ท่อประปา ข้อต่อ กาว เครืองมือซ่อมแซม
ระบบประปา เช่น ประแจคอกม้า ขนาด 6 นิว ตะไบตัดท่อ ไขควงแบน
ไขควง แฉก แปรง คีมลอก ตลับเมตร ตะไบขัดท่อ ไขควงแบน ไขควง
แฉก แปลงทา นํายาต่อท่อ เป็นตัน และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองเพือการนี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีของงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับท3ี) พ.ศ. 
2543 และหนังสือที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 7 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครืองยนต์สูบนําในการผลิต ประปา
 และการสูบนําประปาจําหน่ายให้กับประชาชนทีเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการ
เอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 
2543 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองปัมนําแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจัดปัมนําแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครือง (ราคาท้องตลาด) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0802.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประ
มาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (แผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติมเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 80 ข้อ 11)
เครืองสูบนําแบบจุ่มใต้นํา ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจัดซือเครืองสูบนําจุ่มแบบจุ่มใต้นํา ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 1 เครือง
 (ราคาท้องตลาด) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0802.2/ว 
1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือ
ครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผน
งานพาณิชย์ (แผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับ ที 3
 หน้า 80 ข้อ 9)
ปัมนําแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 10 แรงม้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจัดซือปัมนําแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 10 แรงม้า จํานวน 1 
เครือง (ราคาท้องตลาด) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0802.
2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณเพือการ
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏใน
แผนงานพาณิชย์ (แผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 3 
หน้า 80 ข้อ 10) (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,936,848 บาท
งบกลาง รวม 11,936,848 บาท
งบกลาง รวม 11,936,848 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 929,448 บาท
เพือชําระหนีเงินต้นธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.)  โดยทีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองเข็ง(เดิม)ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เทศบาลฯกู้เงินเมือคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที  2/2552  
ลงวันที  17  มีนาคม  2552  และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้
อนุมัติให้เทศบาลฯ กู้เงินจากธนาคาร  ธกส.  ตามหนังสือจังหวัด
หนองคาย  ด่วนทีสุด  ที  นค   0037.4/14969  ลงวันที  28 กันยายน
2552  ตามสัญญาเงินกู้เลขที  52-14454-0  ลงวันที  10  เดือน  
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552 ซึงกู้เพือก่อสร้างตลาด ซือรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย  และรถบรรทุกนําเอนกประสงค์  งวดที  10 ปรากฏในแผน
งานงบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 150,127 บาท
เพือชําระหนีดอกเบียธนาคารพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.)  โดยทีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองเข็ง(เดิม)ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เทศบาลฯกู้เงินเมือคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที  2/2552  
ลงวันที  17  มีนาคม  2552  และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้
อนุมัติให้เทศบาลฯ กู้เงินจากธนาคาร  ธกส.  ตามหนังสือจังหวัด
หนองคาย  ด่วนทีสุด  ที  นค   0037.4/14969  ลงวันที  28  
กันยายน  2552  ตามสัญญาเงินกู้เลขที  52-14454-0 ลงวันที 10
เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552 ซึงกู้เพือก่อสร้างตลาด ซือรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย  และรถบรรทุกนําเอนกประสงค์  งวดที  10 ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างและลูกจ้างของ
เทศบาลตําบลโนนสว่าง ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าตอบแทน พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนพนักงานจ้างในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประ
กันสังคม พ.ศ.2533  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว9 ลงวันที 22  มกราคม  2557  และตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท  0809.5/ว81 ลงวันที 
10  กรกฎาคม 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว.3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,580,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ  
จํานวน 964 คน ตามอัตรากําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมือวันที 18 ตุลาคม พ.ศ.2554  ตามภารกิจถ่ายโอน  
มาตรา  16  แห่ง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจฯ  พ.ศ.  2542  การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 
และทีแก้เพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 
2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
หน้า 129 ข้อ 2)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,064,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ  
จํานวน 215 คน คนละ 800  บาท  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมือวันที 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ตามภารกิจถ่ายโอน  
มาตรา  16  แห่ง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจฯ  พ.ศ.  2542  การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า129
 ข้อ 3)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
จํานวน  15  คน  คนละ  500  บาท จํานวน  12  เดือน  
ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16  แห่ง  พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจฯ  พ.ศ.  2542  การดําเนินงาน
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  
ข้อ  16  และข้อ  17  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 129 ข้อ 4)

สํารองจ่าย จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีมีความจําเป็นหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
หรือกรณีฉุกเฉินไม่ได้ตังงบประมาณไว้หรือตังไว้ไม่เพียงพอ  
และมีความจําเป็นต้องจ่ายหรือในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพือบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ  โดยตังไว้ตามดุลยพินิจของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เช่น  การป้องกันและแก้ไข  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
ภัยแล้ง   ภัยหนาว   อัคคีภัย   อุทกภัย วาตภัย และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 3)พ.ศ.
  2543 ข้อ  19 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยรายปี
โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของสมาชิก  ยกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว แต่ทังนีจะต้อง
ไม่เกิน 750,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.  2555 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนสว่าง จํานวน 173,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพการบริหารงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลโนนสว่าง  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการนี   
ตังสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (จํานวนประชากร  7,601  คน 
ณ. กรกฎาคม 2561 ได้รับจัดสรรหัวละ 45 บาท ) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0891.3/ว 1263 ลงวันที 30  พฤษภาคม 
2557  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/
ว1202 ลงวันที 17  กรกฎาคม  2557  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 409,873 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.)  โดยคํานวณ  ตังจ่ายตามกฎกระทรวง  ฉบับที  4  พ.ศ. 2552 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
พ.ศ. 2550  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 
0808.5/ว 33  ลงวันที 29  สิงหาคม  2556   และที  มท  0808.5/
ว 34  ลงวันที  29  สิงหาคม  2556  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 
2  ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป  ไม่รวมเงินจากพันธบัตร
เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.3028 ลงวันที 6 
มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว.305 ลงวันที 26 
กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
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 150,127

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

40,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
โนนสว่าง

173,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 929,448

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,580,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

409,873

สํารองจ่าย 250,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,064,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 1,189,340 108,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 32,130

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 150,127

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

40,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
โนนสว่าง

173,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 929,448

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,580,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

409,873

สํารองจ่าย 250,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,064,000

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 108,000 807,960 532,740 1,787,160 4,857,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 41,520 89,700 163,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 151,020 12,000

เงินเดือนพนักงาน 890,700 144,350

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 51,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

160,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 250,000

ค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 50,000

ค่าธรรมเนียมกําจัด
ขยะ 500,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล  ค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลัย
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในเขต
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 57,000 65,820 148,320 482,160

เงินเดือนพนักงาน 1,690,800 177,660 4,300,290 7,203,800

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 39,000 261,000 351,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 36,000 50,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

200,000 140,000 600,000 1,100,000

ค่าเช่าบ้าน 103,000 133,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 50,000 15,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 280,000 350,000 1,050,000

ค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 50,000

ค่าธรรมเนียมกําจัด
ขยะ 500,000

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
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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

ค่าเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

50,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 60,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ

โครงการขยะพิษแลก
ไข่ 10,000

โครงการขับเคลือน
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการเข้าร่วมแข่ง
ขันทักษะทางว่ิชาการ

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลโนน
สว่างต้านยาเสพติด

60,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

โครงการเคาะประตู
บ้านเชิญเสียภาษี
โครงการงานราชพิธี
และโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก

โครงการจัดซือหนังสือ
ของศูนย์หนังสือรักการ
อ่าน
โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียว

20,000

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  14:34:59 หน้า : 5/20

HP
Rectangle

HP
Rectangle



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

200,000 250,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 70,000 180,000 310,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ 50,000 50,000

โครงการขยะพิษแลก
ไข่ 10,000

โครงการขับเคลือน
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

60,000 60,000

โครงการเข้าร่วมแข่ง
ขันทักษะทางว่ิชาการ 15,000 15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลโนน
สว่างต้านยาเสพติด

60,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

30,000 30,000

โครงการเคาะประตู
บ้านเชิญเสียภาษี 10,000 10,000

โครงการงานราชพิธี
และโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 80,000 80,000

โครงการจัดซือหนังสือ
ของศูนย์หนังสือรักการ
อ่าน

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

250,000 250,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 30,000 30,000

โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียว

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

โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ชุมชนจัดการท่องเทียว

200,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

50,000

โครงการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ทีดินทีสาธารณ
ประโยชน์

โครงการทัศนศึกษาดู
งานศูนย์ อปพร. ต้น
แบบ

โครงการเทศบาล
เคลือนที
โครงการประกวดคํา
ขวัญประจําตําบล 20,000

โครงการประกวดภาพ
ถ่ายส่งเสริมการท่อง
เทียวชุมชน

20,000

โครงการประกวดสร้าง
สรรค์สิงประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้

15,000

โครงการประเพณีบุญ
บังไฟ 200,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง 50,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 100,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 40,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หินสามเส้า 100,000

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพในเขตตําบลโนน
สว่าง

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

165,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ชุมชนจัดการท่องเทียว

200,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

50,000

โครงการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ทีดินทีสาธารณ
ประโยชน์

80,000 80,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานศูนย์ อปพร. ต้น
แบบ

200,000 200,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 20,000 20,000

โครงการประกวดคํา
ขวัญประจําตําบล 20,000

โครงการประกวดภาพ
ถ่ายส่งเสริมการท่อง
เทียวชุมชน

20,000

โครงการประกวดสร้าง
สรรค์สิงประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้

15,000

โครงการประเพณีบุญ
บังไฟ 200,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง 50,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 100,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 40,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หินสามเส้า 100,000

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพในเขตตําบลโนน
สว่าง

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

165,000
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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

โครงการพัฒนาด้านสิง
แวดล้อม 30,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการแพทย์ฉุก
เฉินก่อนนําส่งโรง
พยาบาล
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตบุคลากร
และเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้าน
การบริการด้วยใจอย่าง
มีสุข

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

โครงการพัฒนาศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานดับเพลิง

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โรค
เอดส์
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

โครงการวัคซีนป้องกัน
เด็กจมนํา
โครงการส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเนืองในวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการส่งเสริมการ
จัดตังหมู่บ้านอนุรักษ์
ควายไทย

20,000

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  14:34:59 หน้า : 9/20

HP
Rectangle

HP
Rectangle



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาด้านสิง
แวดล้อม 30,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการแพทย์ฉุก
เฉินก่อนนําส่งโรง
พยาบาล

350,000 350,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตบุคลากร
และเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้าน
การบริการด้วยใจอย่าง
มีสุข

20,000 20,000

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 5,000 5,000

โครงการพัฒนาศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

20,000 20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานดับเพลิง

20,000 20,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โรค
เอดส์

5,000 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000 50,000

โครงการวัคซีนป้องกัน
เด็กจมนํา 20,000 20,000

โครงการส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเนืองในวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยพลเรือน 
(อปพร.)

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดตังหมู่บ้านอนุรักษ์
ควายไทย

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

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้กับบุคลากรทาง
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 300,000 600,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 800,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน

ตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้ง (แบบถังคู่)
ตู้เหล็กทึบแบบ  2  
บาน (มอก.)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,399,500 3,399,500

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้กับบุคลากรทาง
การศึกษา

15,000 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 230,000 730,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 60,000 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 310,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 500,000 500,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 60,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,360,502 1,360,502

วัสดุก่อสร้าง 900,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 150,000 210,000

วัสดุอืน 20,000 20,000 340,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 25,000 300,000 1,125,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 120,000 120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 10,000 10,000

ตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้ง (แบบถังคู่) 20,000 20,000

ตู้เหล็กทึบแบบ  2  
บาน (มอก.) 11,000 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองปัมนําแบบหอย
โข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
ขนาด 5 แรงม้า

40,000

เครืองสูบนําแบบจุ่มใต้
นํา ขนาด 3 แรงม้า 40,000

ปัมนําแบบหอยโข่ง 
(มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 
10 แรงม้า

50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ชุดเครืองเสียง 25,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการต่อเติม
หลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์วัดศรีสุมังคลาราม

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 2 
บ้านชัยบาดาล

462,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 บ้านนาดี

271,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์ 32,000 32,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 15,000 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 105,000 105,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองปัมนําแบบหอย
โข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
ขนาด 5 แรงม้า

40,000

เครืองสูบนําแบบจุ่มใต้
นํา ขนาด 3 แรงม้า 40,000

ปัมนําแบบหอยโข่ง 
(มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 
10 แรงม้า

50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ชุดเครืองเสียง 25,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการต่อเติม
หลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์วัดศรีสุมังคลาราม

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

250,000 250,000

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที 2 
บ้านชัยบาดาล

462,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 บ้านนาดี

271,000
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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

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 บ้านดอน
ปอ

480,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล.หมู่
ที 1 บ้านโนนสว่าง

268,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 บ้านดอนปอ

311,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 บ้านหนองดิน
ดํา

350,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ขยายไหล่ทาง หมู่ที 9 
บ้านพรนิยม

359,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 7 
บ้านบูรพา

881,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมห้อง
ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโนนสว่าง

212,000

โครงการต่อเติมห้อง
พัสดุเดิม 300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์
ประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียว

150,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นําบริการนักท่องเทียว 100,000

โครงการซ่อมแซม
คอนกรีตเสริมเหลก 
หมู่ที 2 บ้านชัยบาดาล

163,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 บ้านดอน
ปอ

480,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล.หมู่
ที 1 บ้านโนนสว่าง

268,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 บ้านดอนปอ

311,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 บ้านหนองดิน
ดํา

350,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ขยายไหล่ทาง หมู่ที 9 
บ้านพรนิยม

359,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 7 
บ้านบูรพา

881,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมห้อง
ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโนนสว่าง

212,000

โครงการต่อเติมห้อง
พัสดุเดิม 300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์
ประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียว

150,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นําบริการนักท่องเทียว 100,000

โครงการซ่อมแซม
คอนกรีตเสริมเหลก 
หมู่ที 2 บ้านชัยบาดาล

163,000
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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

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 บ้าน
บูรพา

173,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาหน่วย
งานอืนหรือสถาบัน
ภายนอก

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับอําเภอ

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มประมง
ตําบลโนนสว่าง 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านดอนปอ
ตามโครงการแข่งว่าว
เพือส่งเสริมการท่อง
เทียวชุมชนและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิน

30,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลโนน
สว่าง

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรม
ด้านคุณธรรม
โครงการแปลงสาธิต
การเกษตรแแบบผสม
ผสาน "เศรษฐกิจพอ
เพียง"
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 บ้าน
บูรพา

173,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาหน่วย
งานอืนหรือสถาบัน
ภายนอก

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับอําเภอ

15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มประมง
ตําบลโนนสว่าง 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

220,000 220,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านดอนปอ
ตามโครงการแข่งว่าว
เพือส่งเสริมการท่อง
เทียวชุมชนและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิน

30,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลโนน
สว่าง

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรม
ด้านคุณธรรม 10,000 10,000

โครงการแปลงสาธิต
การเกษตรแแบบผสม
ผสาน "เศรษฐกิจพอ
เพียง"

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

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพือการ
เรียนรู้ของนักเรียน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
ตามโครงการก่อสร้าง
ขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะเขตตําบล
โนนสว่าง

700,000

อุดหนุนโครงการด้าน
บรรเทาทุกข์สํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบึง
กาฬ

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือ
เอาชนะยาเสพติด  
ตามโครงการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด

รวม 11,936,848 1,590,000 20,000 3,718,000 1,785,000 245,000 6,286,190 314,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพือการ
เรียนรู้ของนักเรียน

30,000 30,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
ตามโครงการก่อสร้าง
ขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะเขตตําบล
โนนสว่าง

700,000

อุดหนุนโครงการด้าน
บรรเทาทุกข์สํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบึง
กาฬ

30,000 30,000

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือ
เอาชนะยาเสพติด  
ตามโครงการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด

50,000 50,000

รวม 805,000 8,615,762 1,548,740 12,962,110 49,827,000
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