
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,031,749   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 333,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 45,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จัดเก็บได้จริงตามรายงาน รับ จ่าย ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงิน 44,480.95 บาท และรายรับจริง
ณ 30 มิถุนายน 2562 จัดเก็บได้ 44,261.05 บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ  2563  จํานวน  45,000.00  บาท
ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาและการจัดเก็บรายได้จริงในปี
ปัจจุบันรวมถึงพิจารณาจากขอบข่ายจํานวนผู้ชําระภาษี กอรปกับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลจะดําเนินการปรับปรุงแผนภาษี
ให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 270,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่  จัดเก็บได้จริงตามรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 เป็นเงิน  265,541.69 บาท  และรายรับจริง ณ
30 มิถุนายน 2562 จัดเก็บได้  256,331.39 บาท  จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ  2563  จํานวน  270,000.00  บาท  
ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา และการจัดเก็บรายได้จริงในปี
ปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาจากขอบข่ายจํานวนผู้ชําระภาษี กอรปกับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลจะดําเนินการปรับปรุงแผนภาษี
ให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 18,000 บาท
ภาษีป้าย  จัดเก็บได้จริงตามรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 เป็นเงิน 18,610 บาท และรายรับจริง ณ 30 มิถุนายน 2562
จัดเก็บได้ 16,190  บาท  โดยประมาณการตามจํานวนรายของผู้อยู่
ในข่ายต้องชําระภาษี จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2563
จํานวน  18,000.00 บาท ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา และการ
จัดเก็บรายได้จริงในปีปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้น
ไม่มากนัก
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 123,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต การขายสุรา ตามสํานักงาน
สรรพสามิต รับชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและเก็บเงินเพิ่ม
เพื่อกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ10 จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ  97  รายงานรายรับ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561  จํานวน
1,241.60  บาท  และรับจริง ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2562  จํานวน
1,105.80  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  2563
ไว้ จํานวน  2,500.00  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา
คาดว่าได้รับในปีนี้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร รายงานรายรับ  ณ
วันที่  30  กันยายน  2561  จํานวน  -  บาท  และรับจริง ณ  วันที่
30  มิถุนายน  2562  จํานวน  -  บาท  จึงประมาณการรายรับประจํา
ปีงบประมาณ  2563  ไว้ จํานวน 10,000.00 บาท  ประมาณการ
ไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี้ เนื่องจากเทศบาล
ตําบลโนนสว่างจะดําเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 100 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา ได้รับจริงตามรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 จํานวน 30 บาท และรับจริง ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2562
จํานวน  20  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2563
ไว้ จํานวน  100.00  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา
คาดว่าได้รับในปีนี้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จัดเก็บได้จริงตามรายงาน
รับ จ่าย ณ วันที่  30 กันยายน 2561  เป็นเงิน 3,000 บาท  และ
รายรับจริง  ณ  30  มิถุนายน  2562  จัดเก็บได้  2,000   บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 3,000.00 บาท
ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่างจาก
เดิมมากนัก

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จัดเก็บได้จริงตามรายงาน รับ
จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงิน 980 บาท และรายรับจริง
ณ 30 มิถุนายน 2562 จัดเก็บได้ 530 บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 1,500.00  บาท ประมาณการ
ไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก รายงานรายรับ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561  จํานวน  -  บาท  และรับจริง ณ  วันที่
30  มิถุนายน  2562  จํานวน  -  บาท  จึงประมาณการรายรับประจํา
ปีงบประมาณ  2563  ไว้ จํานวน  3,000.00  บาท  ประมาณการไว้
สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี้ ตามหนังสือที่ มท 0808.2
/ว 3892 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจราจร 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายและข้อบังคับ รายงานรายรับ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน - บาท และรับจริง ณ  วันที่  30
มิถุนายน  2562  จํานวน  -  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ  2563  ไว้ จํานวน  3,000.00  บาท  ประมาณการไว้
สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี้ เนื่องจากเทศบาลตําบล
โนนสว่างจะบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับท้องถิ่น 

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ได้รับจริงตามรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 จํานวน 14,656.18 บาท และรับจริง ณ วันที่ 30
มิถุนายน  2562  จํานวน  -  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ  2563 จํานวน 50,000.00  บาท รายรับประเภทนี้
เกิดจากผู้กระทําผิดสัญญากับเทศบาลเป็นรายรับที่ไม่แน่นอน 
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้รับจริง ตาม
รายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน  -  บาท
และรับจริง ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน  -  บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2563 ไว้ จํานวน  
5,000.00  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาคาดว่า
จะมีผู้ประกอบการมาขออนุญาตรับขนสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ รวมที่บังคับ
ใช้ข้อบัญญัติของเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ได้รับจริงตามรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จํานวน 10,350 บาท และรับจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  
จํานวน 8,800  บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2563 
จํานวน 15,000.00  บาท ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา
คาดว่าได้รับในปีนี้เนื่องจากเทศบาลจะทําการสํารวจและจัดทําสถิติ
ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายเพื่อบังคับใช้เทศบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรม

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง รายได้
ประเภทนี้ในปีที่ผ่านมาไม่เกิดรายได้  เนื่องไม่มีผู้ประกอบการ จึง
ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ 2563 ไว้จํานวน 500.00
 บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาคาดว่าได้รับในปีนี้
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ได้รับจริงตามรายงาน  ได้รับจริงตามรายงาน
รับ  จ่าย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561  จํานวน  13,000  บาท  
และรับจริง ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2562 จํานวน  20,700   บาท
จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ   2563   จํานวน 
30,000.00 บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมาคาดว่า
ได้รับในปีนี้ เ นื่องจากเทศบาลตําบลโนนสว่างจะดําเนินการปรับปรุง
เทศบัญญัติท้องถิ่น   เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดนํ้าเสียใน
อาคาร,การควบคุมสถานประกอบการและดําเนินกิจการรับซื้อหรือ
สะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย ยางแผ่น ตามแผนทบทวนเทศบัญญัติ
เทศบาล

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 260,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท
ดอกเบี้ย รายได้ประเภทนี้จะได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ทุกประเภทของเทศบาลตําบล  ตรวจสอบรายรับจริงตามรายงาน รับ
จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 230,662.60 บาท และรับจริง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 165,712.81 บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 250,000.00  บาท 
เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นจากเงินทุนสํารอง
เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ซึ่งจะต้องกันทุนสํารอง
เงินสะสม ร้อยละ 15 ของงบประมาณประจําปีทุกปี  

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ รายได้ประเภทนี้ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาไม่เกิดรายได้เนื่องจากเป็นรายได้ที่เกิดจากการขายทอดตลาด
ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ชํารุด ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซมหรือไม่เกิด
ประโยชน์ที่จะเก็บ  จึงตั้งงบประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563  จํานวน  10,000.00  บาท  เนื่องจากปีนี้คาดว่าจะดําเนิน
การขายทอดตลาดในส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่ชํารุด ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,180,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,180,000 บาท
(1)รายได้จากกิจการประปาเทศบาล ได้รับจริงตามรายงาน รับ จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 883,240.00 บาท และรายรับจริง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 723,835.00 บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 900,000.00 บาท
สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา และแบบ
บาดาลใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม และหมู่ที่ 11 บ้านโนนดู่ 
แล้วเสร็จและสามารถแจกจ่ายนํ้าได้เพียงพอประกอบกับครัวเรือน
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทําให้จํานวนผู้ใช้นํ้าและปริมาณการใช้
เพิ่มสูงขึ้น
(2) รายได้จากกิจการตลาด ได้รับจริงตามรายงาน รับ จ่าย ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 263,950.00 บาท และรายรับจริง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 199,000.00 บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 280,000.00 บาท
สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าผู้ประกอบกิจการ พ่อค้าแม่ค้า
นําสินค้ามาจําหน่ายเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 251,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ได้รับจริงตามรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 จํานวน 95,000.00 บาท และรายรับจริง ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562 จํานวน 20,750.00 บาท รายได้ประเภทนี้จะ
เกิดจากการจําหน่ายแบบแปลน  โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างจึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 100,000.00 บาท
สูงกว่าปีที่ผ่านมา 

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
ค่ารับรองสําเนาและค่าถ่ายเอกสารได้รับจริงตามรายงาน รับ จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 1,094.00 บาท ได้รับจริง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 187.00 บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน  1,000.00  บาท
สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 150,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ได้รับจริงตามรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่  30
กันยายน 2561 จํานวน 116,300.00 บาทได้รับจริง ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 จํานวน 107,550.00 บาทเนื่องจากได้นําเงินรายได้
จากบริการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งสะสมในบัญชีธนาคารของโครงการ
ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานนําเข้าเป็นรายได้ของเทศบาล
และรายรับจริง จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จํานวน 150,000.00 บาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีประชาชน
นิยมใช้บริการ  นําส่งผู้ป่วยฉุกเฉินของเทศบาลเพิ่มมากขึ้นและ
เทศบาลจะได้รับค่าชดเชยปฏิบัติการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (1669) จาก
การแพทย์ฉุกเฉินรายละ 350 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,999,002 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 499,531 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน  คือ เงินภาษีประจําปี
รวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.
2522 และเงินภาษีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ที่กรมการขนส่งจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด  เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561  ได้รับจัดสรร
จํานวน  265,371.35  บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที่  30  มิถุนายน
2562 ได้รับจัดสรรจํานวน 160,722.38  บาท  จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 จํานวน  499,531.00 บาท
สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,174,940 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  เป็นรายได้ที่เกิดจาก
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ให้เป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง  ตามเกณฑ์ประชากรของแต่ละ อปท.
โดยกรมสรรพากรจัดเก็บแล้วนําส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในอัตราร้อยละ 20.29 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากรหลังจากหักส่วนที่ต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษีแล้ว  โดยจัดสรรเป็น
รายเดือน  จากรายงานรับ  จ่าย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561  
ได้รับจัดสรรจํานวน  9,799,823.86  บาท  และตรวจสอบรายรับที่
ได้รับจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 5,640,797.62 บาท
จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน
10,174,940.00  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนื่องจาก
คาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,768,357 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 เป็นรายได้จากยอดเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่
รัฐบาลจัดเก็บได้ทั้งหมด นํามาจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้  กรมสรรพากรจัดเก็บ  จะจัดสรรตามผลการจัดเก็บของแต่ละ
จังหวัดและ  กทม.  อีกส่วนหนึ่งจัดสรรในจังหวัด  ระหว่าง  เทศบาล
และ  อบต.  ตามเกณฑ์ประชากรในจังหวัด  กรมศุลกากรและกรม
สรรพสามิต  จัดสรรโดยใช้เกณฑ์ประชากร  จากรายงาน  รับ  จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561ได้รับจัดสรรจํานวน 2,640,153.76 บาท
และได้ตรวจสอบยอดจัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ได้จัดสรร
แล้ว  จํานวน  1,948,859.98  บาท  จึงประมาณการรายรับประจํา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน  2,768,357.00  บาท สูงกว่า
กับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 253,790 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐจัดเก็บจากรายรับของ
การประกอบกิจการธนาคารตามกฎหมายธนาคารพาณิชย์หรือ
กฎหมายเฉพาะธุรกิจเงินลงทุน  ธุรกิจเงินลงทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  กิจการประกันชีวิต  โรงรับจํานํา  การค้า
อสังหาริมทรัพย์และการขายหลักทรัพย์  ฯลฯ โดยจัดเก็บจากบุคคล
ธรรมดา  คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  และนิติบุคคลอื่นซึ่งรัฐจะจัด
เก็บภาษีโดยรวมภาษีที่เก็บให้ราชการส่วนท้องถิ่นอีกร้อยละ  10
ของอัตราภาษีที่กําหนดของแต่ละกิจการ หน่วยงานจัดเก็บ  คือ
กรมสรรพากรในภูมิภาค และ กรมที่ดินในภูมิภาค และจัดสรรให้
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลตามสัดส่วนประชากร  จาก
รายงานรับ  จ่าย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561  ได้รับจัดสรร
จํานวน  77,890.51  บาท  และตรวจสอบยอดที่ได้รับจัดสรร  
ณ  30  มิถุนายน  2562  ยังไม่ได้รับจัดสรร จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  จํานวน 253,790.00 บาท
สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,530,407 บาท
ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  ภาษีสุรา กรมสรรพสามิตเป็นผู้จัดเก็บและ
นําส่งกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย
จัดเก็บตามอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตกําหนด และรวมอัตราที่จัดเก็บ
เพิ่มตามข้อบัญญัติจัดเก็บซึ่งไม่เกินร้อยละ  30  ของอัตราภาษีกรม
สรรพสามิตนํามาจัดสรรให้แก่เทศบาล อบต.เมืองพัทยา กทม.ตาม
สัดส่วนประชากร  ภาษีสรรพสามิต คือภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บ
จากสินค้าและบริการบางประเภท  เช่นสินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้
เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี  สินค้าและบริการฟุ่มเฟือย
สินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลที่จะต้องสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ  หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  เครื่องดื่ม
รถยนต์  รถจักรยานยนต์  นํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน ฯลฯ  โดยกรม
สรรพสามิตเป็นผู้จัดเก็บตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534 และเพิ่มภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ร้อยละ10
ของค่าภาษี  ส่งเข้าบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  นํามาจัดสรรให้  เทศบาล  อบต.เมืองพัทยา  กทม.
ตามสัดส่วนจํานวนประชากร  จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที่  30
กันยายน 2561ได้รับจัดสรรจํานวน 5,516,933.42 บาท และ
รายงานยอด  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2562  ได้รับจัดสรร
4,600,774.14  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563  จํานวน  6,530,407.00  บาท สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่าน
มา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่าจากเดิม
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 53,530 บาท
ภาษีค่าภาคหลวงแร่ เป็นค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ทําการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ ต้องชําระให้
แก่รัฐ  ซึ่งกําหนดตาม พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509
โดยจัดสรรให้แก่ อบต.หรือเทศบาล ที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทาน
ในอัตราร้อยละ 20 ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต.หรือเทศบาลอื่น
ในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทานในอัตรา ร้อยล  10 ของ
ที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต.หรือเทศบาลในจังหวัดอื่นได้รับจัดสรร
ร้อยละ 10 อบจ.ด้รับจัดสรรร้อยละ 20 เฉพาะ อบจ.ในเขตพื้นที่
อบจ.นั้นๆ จากรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้รับ
จัดสรร จํานวน 46,810.26  บาท  และรายงานยอด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 ได้รับจัดสรรจํานวน 34,915.41 บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 53,530.00 บาท
สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่า
เดิม

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 59,367 บาท
ภาษีภาคหลวงปิโตเลี่ยม เป็นค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ทําการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระให้แก่
รัฐ  ซึ่งกําหนดตาม พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.  2509 โดย
จัดสรรให้แก่  อบต.หรือเทศบาล  ที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทาน
ในอัตราร้อยละ 20 ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต.หรือเทศบาลอื่น
ในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทานในอัตรา ร้อยละ 10 ของ
ที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต.หรือเทศบาลในจังหวัดอื่นได้รับจัดสรร
ร้อยละ10 อบจ.ได้รับจัดสรรร้อยละ 20 เฉพาะ อบจ. ในเขตพื้นที่
อบจ.นั้นๆ จากรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้รับ
จัดสรรจํานวน 43,037.54 บาท และรายงานยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 ได้รับจัดสรรจํานวน 40,218.94 บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน  59,367.00  บาท  สูงกว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 659,080 บาท
ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน เป็นค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้ทําการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระให้แก่รัฐ
ซึ่งกําหนดตาม พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 โดย
จัดสรรให้แก่ อบต.หรือเทศบาล ที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทาน
ในอัตราร้อยละ 20 ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต.หรือเทศบาลอื่น
ในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทานในอัตรา ร้อยละ 10 ของ
ที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต.หรือเทศบาลในจังหวัดอื่นได้รับจัดสรร
ร้อยละ10 อบจ.ได้รับจัดสรรร้อยละ 20 เฉพาะ อบจ.ในเขตพื้นที่
อบจ.นั้นๆ จากรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้รับ
จัดสรรจํานวน 290,931.00 บาท และรายงานยอด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562 ได้รับจัดสรรจํานวน 427,658.00 บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 659,080.00 บาท
สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,885,147 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 24,885,147 บาท

ตามหนังสือที่ มท.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณการรายจ่ายรองรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1.รายการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา จากรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ได้รับจัดสรรจํานวน  7,983,504.00  บาท  และรายงานยอด  ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ได้รับจัดสรรจํานวน  8,329,280.00 บาท
จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
 จํานวน  8,524,080.00 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม 

2.รายการเงินอุดหนุนสําหรับสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการการเรียนการสอน/
รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จากรายงาน  รับ  จ่าย (ค่าจัดการการ
เรียนการสอน/รายหัว) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ได้รับจัดสรร
จํานวน 263,500.00 บาท และรายงานยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 (ค่าจัดการการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ได้รับจัดสรร จํานวน  367,900.00  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  จํานวน 305,640.00 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่ารับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
จํานวนนักเรียนลดลง คาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

3.รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับ
เด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา จากรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 ได้รับจัดสรรจํานวน 1,387,304.00 บาท  และ
รายงานยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ได้รับจัดสรรจํานวน
981,570.00  บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 1,295,149.00  บาท  ประมาณการไว้ตํ่ากว่ารับจริง
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากจํานวนนักเรียนลดลง 
คาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

4.รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที่
30  กันยายน 2561 ได้รับจัดสรรจํานวน 2,976,500.00 บาท
และรายงานยอด ณ วันที่  30  มิถุนายน  2562  ได้รับจัดสรร
จํานวน  2,140,700.00  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน  2,645,200.00  บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่ารับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
จํานวนนักเรียนลดลง คาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

5.รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเภท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล , ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ,
ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนดคุณวุฒิ) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จากรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้รับจัดสรร
จํานวน1,606,360.00 บาท และรายงานยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
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2562 ได้รับจัดสรรจํานวน 1,276,820.00 บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน1,919,670.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากพนักงานครู
เทศบาลได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม
 
6.รายการเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ) จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที่  30
กันยายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  1,678,800.00  บาท
และรายงานยอด  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2562  ได้รับจัดสรร
จํานวน  1,348,800.00  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 2,006,400.00 บาท ประมาณ
การ ไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้พิการ
มาลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้น และจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม 

7.รายการเงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) จากรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่
30  กันยายน 2561 ได้รับจัดสรรจํานวน 54,000.00 บาท  และ
รายงานยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2562  ได้รับจัดสรรจํานวน 
40,500.00  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563  จํานวน 72,000.00  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ป่วยเอดส์มาลง
ทะเบียนเพิ่มมากขึ้น และจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม 

8.รายการเงินอุดหนุนสําหรับโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จากรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่  30  กันยายน
2561 ได้รับจัดสรรจํานวน 6,701,600.00 บาท  และรายงาน
ยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ได้รับจัดสรร จํานวน 
5,427,300.00  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563  จํานวน  7,878,000.00  บาท  ประมาณการไว้สูง
กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพิ่ม
มากขึ้น และคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม 

9.รายการเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี จากรายงาน รับ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ได้รับจัดสรรจํานวน  1,968.00 บาท  และรายงานยอด  ณ  
วันที่  30  มิถุนายน  2562  ได้รับจัดสรรจํานวน  984.00  บาท
จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จํานวน
3,168.00  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์เพิ่มขึ้น
จากเดิมประมาณ 200 ตัว และได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม 

10.รายการเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จากรายงาน รับ จ่าย  ณ วันที่ 30
กันยายน  2561 ได้รับจัดสรรจํานวน 9,840.00 บาท  และรายงาน
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ยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ได้รับจัดสรรจํานวน 9,840.00 บาท
จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน
15,840.00  บาท  ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์เพิ่มขึ้น
จากเดิมประมาณ 200 ตัว และได้รับจัดสรรไม่ตํ่ากว่าเดิม 

11.รายการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จากรายงาน  รับ  จ่าย  ณ  วันที่  30 
กันยายน  2561  ได้รับจัดสรรจํานวน  220,000.00 บาท  และ
รายงานยอด  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2562  ได้รับจัดสรรจํานวน
220,000.00  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จํานวน 220,000.00 บาท ประมาณการไว้เท่ารับจริง
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่ต่างจากเดิม 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอ เมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,031,749 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,277,900 บาท

งบบุคลากร รวม 6,780,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 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 ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557 (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 
ล้านบาท ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 4,000
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 72,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (คิดจากเงิน
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 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 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศ
มนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 9,660 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโนนสว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราละ
6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท )

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 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 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ
มนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทนเกิน 10 -25 ล้านบาท ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,155,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,730,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 9 อัตราดังนี้ ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานท้องถิ่น ระดับกลาง) ,รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น),หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น),
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น),หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น),นักทรัพยากรบุคคล 
(ชํานาญการ) ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ),นิติกร 
และเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน) ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) และแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 95,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ดังนี้
1. ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่นระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 84,000บาท ตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป
ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานผู้มีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน
ในอัตราเดือนละ 980 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 11,760 บาท
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทน
และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) และคําสั่งกองพล
ทหารราบที่ 6 (เฉพาะ) ที่ 33/62 เรื่อง ให้ได้รับเงินพิเศษสําหรับการ
สู้รบ และเงินรางวัลสําหรับการสู้รบ ลว. 10 มิถุนายน 2562 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ ตําแหน่งปลัด
เทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท
,ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น),ตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ในอัตราเดือนละ 3,500 
บาท ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ,หัวหน้าฝ่ายปกครอง ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,085,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถส่วนกลาง), คนงานทั่วไป
(แม่บ้าน ), คนงานทั่วไป (ภารโรง), คนงานทั่วไป (นักการ)และ
คนงานทั่วไป (คนงานทั่วไป) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (กทจ.บึงกาฬ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน
ไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลว. 21 มิ.ย. 2554 และแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,356,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 566,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 405,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง จํานวน 400,0000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต.
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ( ก.ท.จ.บึงกาฬ ) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558
2. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานลูกจ้าง จํานวน 5,000 บาท
หรับค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของกรรมการ และหมายความรวมถึง
ค่าสมนาคุณด้วย โดยค่าสมนาคุณหมายความว่า ค่าตอนแทนการออก
ข้อสอบและค่าตรวจกระดาษคําตอบ การประชุม หมายความว่า
การประชุมของคณะกรรมการเพื่อดําเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง
และลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง
ขึ้น เช่น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะ
กรรมการสรรหาฯลฯ และคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง
ขึ้น เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปร
ญัตติ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มี
สิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าซักฟอก ค่าเช่า 
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่มต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ตามหนังสือที่ มท0808.2/ว 1647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือทัศนศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการต้อนรับ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและบริการอื่นที่จําเป็น
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ จํานวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวข้องในการรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเบี้ยรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลัย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้ 
สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ในพิธีการวันสําคัญตามวาระและโอกาส
ที่จําเป็น และต้อนรับคณะบุคคลต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภากรณี
แทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือก
ตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) เช่น การประชาสัมพันธ์บัตรเลือกตั้ง หีบบัตร
เลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561เรื่อง การซักซ้อมแนวปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า140 ข้อ 3)

ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และนอกราชอาณาจักร
สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น การสอบแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์ การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ การจัด
ทําทะเบียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อ
พิพาท การรังวัดทําแผนที่ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 106 ข้อ 2)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และบริการด้านการการตรวจสุขภาพประจําปี
และการบริการอื่นๆให้กับประชาชนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 140 ข้อ 1)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  14:18:20 หน้า : 6/48

71

Advice IT
Rectangle

Advice IT
Rectangle



โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ
องค์กรต้นแบบหรือพื้นที่ต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการบริการหรือพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- 2565 หน้า 141 ข้อ 4)

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน เกิดทักษะการทํางานอย่างมีความสุข
รวมทั้งสร้างทัศนคติในการบริการประชาชน การอํานวยความสะดวก
รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 141 ข้อ 5)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
โทรศัพท์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์งานทะเบียนและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประ
มาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว อาทิเช่น แปรง นํ้ายาขัด
ห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เม้าท์ แป้นพิมพ์
โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบลงทุน รวม 106,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
จํานวน 20 ตัว ตัวละ 3,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีที่นั่งและพนักพิงขึ้นโครงบุฟองนํ้าหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม
- มีที่วางแขนขึ้นโครงเหล็กหุ้มด้วยหนังเทียม
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 62 x 69 x 94 ซม.
- รองรับนํ้าหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 100 กก.
- มีโครงขาเหล็ก 5 แฉก มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัวสามารถหมุนรอบตัว
และปรับระดับความสูงของเก้าอี้เพิ่มได้ ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
- สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0802.0/ว1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 1 หลัง
หลังละ 7,500 บาท ใช้จัดเก็บเอกสารงานสํานักปลัดเทศบาลตําบล
โนนสว่าง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 4 ฟุต หรือไม่น้อยกว่า
  120.1 x 45 x 180 ซม.
- โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
- กรอบประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
  ยึดติดกับแผ่นกระจกใส หนาอย่างน้อย 2 มม.
- มีชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
  อย่างน้อย 3 แผ่น
- บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
- สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0802.0/ว1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 17,000 บาท
จํานวน 2 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  
(ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ราคา 2,500 บาท
จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  
(ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาหน่วยงานอื่นหรือสถาบันภายนอก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดําเนินการสํารวจ การประเมินประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล(ก.ท.จ.บึงกาฬ) เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์ ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอเมือง
บึงกาฬ ในการแก้ไขปัญหาร่วมช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 125 ข้อ 5)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
2 ) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2 / ว3886  ลงวันที่  28
มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 140 ข้อ 2)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,827,140 บาท
งบบุคลากร รวม 3,067,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,067,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,269,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จํานวน 7 อัตรา คือ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง
ระดับต้น), ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหาร
งานคลังระดับต้น),ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหาร
งานทั่วไประดับต้น) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตําแหน่งเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ,ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) และแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ
3,500 บาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง,ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป ในอัตราเดือนละเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 732,000 บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่ง
คนงานทั่วไป (พนักงานจดมาตรวัดนํ้า) คนงานทั่วไป(คนงานทั่วไป)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว36 ลว.26 ส.ค.2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ (กทจ.บึงกาฬ) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลว. 21 มิ.ย. 2554 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ 
กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ,ก.ท. , ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อม
ทั้งบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการ
กองคลัง เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้าง
ทําของ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร  สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี รวมทั้งอํานวยความสะดวกของประชาชน
ในการชําระภาษี อาทิเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายรณรงค์  ค่าเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 142 ข้อ 7)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อาทิเช่นโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) และ
โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) ฯลฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550,หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท.0808.3/ว462 ลว.29
กุมภาพันธ์ 2551,หนังสือที่ มท 0808.3/ว67 ลว. 9 มกราคม 2555 
และหนังสือที่ มท.0808.3/ว 483 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฎ
ในแผนงานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 142 ข้อ 9)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดให้สามารถ
ใช้การได้ดี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ  เครื่องโทรศัพท์  รถจักรยานยนต์ รถยนต์  และอื่นๆ
ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตําบลโนนสว่าง ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.
2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ 
ตรายาง  หมึกถ่ายเอกสาร  ใบเสร็จค่านํ้าประปา  ใบเสร็จค่าตลาด 
ใบเสร็จขยะมูลฝอยแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระ
ทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543 และหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันเครื่อง  เป็นต้น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี 
งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ 
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร 
เช่น แผ่นดิสก์  เม้าส์  แป้นพิมพ์  หมึกปริ้นเตอร์  โปรแกรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543  และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น นํ้าดื่ม เพื่อให้บริการประชาชน หรือวัสดุ
 อื่นใดที่ไม่เข้าลักษณะที่กําหนดในรูปแบบการจําแนกงบประมาณตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2541และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และ
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล ไฟฟ้าสาธารณะ 
ไฟฟ้าตลาด  และการประปาของเทศบาล  ที่เป็นผู้ดําเนินการเอง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2543 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตของสํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนสว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าลงทะเบียน  ค่าส่งพัสดุครุภัณฑ์  ค่าโทรสาร  
เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
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งบลงทุน รวม 49,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 4 หลัง
หลังละ 7,500 บาท ใช้ในกิจการงานบริหารงานคลัง เทศบาลตําบล
โนนสว่าง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 4 ฟุต หรือไม่น้อยกว่า
  120.1 x 45 x 180 ซม.
- โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
- กรอบประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
  ยึดติดกับแผ่นกระจกใส หนาอย่างน้อย 2 มม.
- มีชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
  อย่างน้อย 3 แผ่น
- บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
- สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0802.0/ว1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 17,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
(ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  14:18:20 หน้า : 15/48

80

Advice IT
Rectangle

Advice IT
Rectangle



เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ราคา 2,500 บาท
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  
(ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,225,000 บาท

งบบุคลากร รวม 783,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 783,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล คือ ตําแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปฏิบัติการ) ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วน
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
โดยปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล รวม 4 อัตรา ได้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกนํ้า),พนักงานดับเพลิง,พนักงานวิทยุ และพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง พนักงานประจํารถนํ้า ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (กทจ.บึงกาฬ) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลว. 21 มิ.ย. 2554
และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
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งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคล,เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล
ปีใหม่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้  ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29),(30) ระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน       

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน โดยการปฏิบัติงานตามหน้าที่กรณีที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมทางวิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนา
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมทางวิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเนื่องในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ประจําปี 2562 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 หน้า 110 ข้อ 5)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 112 ข้อ 8)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนี้
ตามหนังสือ ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลว. 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 109 ข้อ 1)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุดฝึกเตรียมความ
พร้อม เช่น ชุดหมี ชุดดับเพลิง เสื้อสะท้อนแสง หน้ากาก ถุงมือดับเพลิง
 รองเท้าดับเพลิง ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง หมวกดับเพลิง เครื่องแบบ 
เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 6 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ข้อต่อ 
สายส่งนํ้าดับเพลิง ผงเคมีแห้ง โฟม  ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอื่นๆ เช่น แผงกั้นจราจร กรวยจราจร
 ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) และหนังสือมท 0808.2/
ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้ง (แบบถังคู่) จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บถังดับเพลิง (แบบถังคู่) 
จํานวน 11 ตู้ๆละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท ใช้ติดตั้ง
ประจําที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลโนนสว่างและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเบื้องต้น
เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อ
ได้อย่างประหยัด โดยมีลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า : 60 x 70 x 20 ซม.
- ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง
- ด้านหน้าบานประตูมีกระจก
- บานประตูสวิง พร้อมกุญแจล็อคปิด-เปิด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  
มิถุนายน  2552  เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า161 ข้อ3)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  ตามโครงการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติ
การยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิ.ย.
2559 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 112 ข้อ 10)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,194,000 บาท

งบบุคลากร รวม 704,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 704,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหาร
ท้องถิ่นระดับต้น) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหาร
ทั่วไป ระดับต้น) ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
ส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561
- 2563) ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ
3,500 บาท,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(ประเภทอํานวยการระดับต้น)
เดือนละ1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วน
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที1่0)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็น เงิน 246,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ (กทจ.บึงกาฬ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลว. 21 มิ.ย. 2554 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561
- 2563) ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจํา และ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด
ที่ มท 0809.ร/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ
ก.จ., ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ( ก.ท.จ.บึงกาฬ) เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2558 ลว.31 มีนาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน เทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ฯลฯ
รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1647 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่าย เงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา

โครงการจัดซื้อหนังสือของศูนย์หนังสือรักการอ่าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อหนังสือของศูนย์หนังสือรักการอ่าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เช่นค่าจัดหาหนังสือและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว1685
ลงวันที่ 7 มิ.ย. 61 เรื่อง เร่งรัดการดําเนินงาน (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น
รักการอ่าน) ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ.2560-2564 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 113 ข้อ 3)

โครงการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2563 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 113 ข้อ 1)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ งานทะเบียน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เมาท์ แป้นพิมพ์
โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จ้ดเป็นวัสดและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,855,389 บาท
งบบุคลากร รวม 2,129,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,129,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 4 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
ตําแหน่งและวิทยาฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 และตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบ
ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจําตําแหน่งครู และบุคลากรทาง
การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหน่งและ
วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 5
มกราคม 2550 และตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้าย
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 และตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 800,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา ได้แก่พนักงาน
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา , พนักงาน
จ้างทั่วไปตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนดคุณวุฒิ)จํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนัก
งานจ้างลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ จํานวน 6 อัตรา ได้แก่พนักงานตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนดคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 2,379,989 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อม
ทั้งบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 1,049,840 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา และจ้างเหมา
บริการอื่นๆ หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการ
ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า (ฉบับที่ 9 ) ลงวัน 19 มกราคม 2561
ปรากฏในแผนงานงานการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางว่ิชาการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 หน้า 114 ข้อ 4)
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โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนให้
เจ้าหน้าที่ ค่าสมนาคุณ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ โฆษณา
และเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้าเล่มเอกสาร ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุไฟฬาและวิทยุ ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ค่าล้างอัดขยายภาพสี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้
ในกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในเขตตําบลโนนสว่าง ตามหนังสือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้า 113 ข้อ 2)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 834,840 บาท
1.)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 529,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรี
สุมังคลาราม จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า115 ข้อ8)

2.) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 
บาท จํานวน 108 คน 183,600 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2562 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของอปท.ประจําปีงบประมาณ 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 116 ข้อ 10)

3.)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้จํานวนเงิน 122,040 บาท เพื่อ
จัดสรรให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว
2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจําปีงบประมาณ 2562
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้า 116 ข้อ 9) ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430บาท/ปี
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ค่าวัสดุ รวม 1,295,149 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,295,149 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให่แก่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง,
โรงเรียนบ้านดอนปอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี, ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม จํานวน 260 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1731 ลงวันที่ 30 เมษายน
 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2
/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 2562 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2551
ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 115 ข้อ 7)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลโนนสว่าง
ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรี
สุมังคลาราม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ปรากฏในแผนงานศึกษา

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี จํานวน 150,000 บาท
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีมีห้องนํ้าที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 119 ข้อ 23)

โครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลา
ราม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมหลังคาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมัง
คลาราม  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร  ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 119 ข้อ 20)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,146,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,146,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,116,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจํานวน 2,116,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านดอนปอ จํานวน 200 วัน 
อัตราคนละ 20บาทต่อวัน (โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก
ป.1- ป. 6) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ 
มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจําปีงบประมาณ 
2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/
ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้า 115 ข้อ 8)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนปอ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนปอ ตามโครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง "ด้วยรักและห่วงใย" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้า 118 ข้อ 16)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตามโครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ระบบ ICT ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565 หน้า 118 ข้อ 17)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะให้นักเรียน
และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561
- 2565 หน้า 117 ข้อ13)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 675,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทั้งค่า
สํารวจจัดเก็บข้อมูลสัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ ด่วน
ที่ ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุด
หนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เดินรณรงค์
แผ่นพับ ใบปลิว หรือที่เกี่ยวข้องในการนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา
50(4) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 120 ข้อ 1)

โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนําส่งโรงพยาบาล จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนนําส่งโรงพยาบาล เทศบาลตําบลโนนสว่าง เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งาน ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานกู้ชีพ การให้บริการ
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 08911./ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงาน
และการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลว. 16 ต.ค.
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ข้อ 8)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ เช่น ค่าใช้
จ่ายในการรณรงค์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เป็นการรณรงค์ประ
ชาสัมพันธ์โรคเอดส์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ข้อ 4)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนี้
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 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 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประ
มาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 123 ข้อ 9)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 328,000 บาท

งบบุคลากร รวม 328,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 328,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน คือ ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ) ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)
และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป(ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) เดือนละ 9,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
(กทจ.บึงกาฬ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลว. 21 มิ.ย. 2554 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสาธารณภัย โรคระบาด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันโรคติดต่อ ตามที่คณะ
กรรมการฯ กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 124 ข้อ 4)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการด้านบรรเทาทุกข์ สํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 125 ข้อ 6)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,903,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,608,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,608,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 867,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ท้องถิ่นระดับต้น) ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น) ตําแหน่ง นายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
ส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561
- 2563) ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 
สอดคล้อง กับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงาน แจ้ง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
ลงวัน ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิ 
ประโยชน์ ข้อ 29 (2) หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําปี 
ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น)  เดือนละ  3,500  บาท  ตามประกาศ คณะกรรม
การมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 622,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ (กทจ.บึงกาฬ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลว.21 มิ.ย. 2554 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561
- 2563) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งบดําเนินงาน รวม 1,250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมิลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.ร/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท ., ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
 และ วิธการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมิ
ลักษณะเป็น เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานอกเวลาราชการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงาน และได้ปฏิบัติงานดําเนินงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจ ออกแบบ 
ควบคุมงาน ก่อสร้าง เช่น จ้างบุคคล เอกชน นิติบุคคลสํารวจถนน
หรือจ้างออกแบบตามอาคารสาธารณะ เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบก่อ
สร้างที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(กองช่าง)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการได้ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ไวนิล ป้ายไม้ การตกแต่งสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่ายพิมพ์เขียว 
แผนที่ภาษีแผนที่เขตเทศบาลตําบลโนนสว่าง การบํารุงรักษาความ
สะอาดระบบ การระบายนํ้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1647 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประ
มาณรายจ่ายประจําปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอกราชอาณาจักร
สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของคณะผู้บริหาร
ท้อง ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตามระ
เบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1647 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ตรายาง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูน ท่อระบายนํ้า เหล็กเส้น
ไม้ ลูกรัง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องก่าย เอกสาร
เช่น แผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ หมึก ปริ้นเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆ
ที่เกี่ยวช้อง ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกงบ ประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 2 หลัง
หลังละ 7,500 บาท ใช้ในกิจการงานบริหารงานช่างเทศบาลตําบล
โนนสว่าง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 4 ฟุต หรือไม่น้อยกว่า
  120.1 x 45 x 180 ซม.
- โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
- กรอบประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
  ยึดติดกับแผ่นกระจกใส หนาอย่างน้อย 2 มม.
- มีชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
  อย่างน้อย 3 แผ่น
- บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
- สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0802.0/ว1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีระบบ AVT หรือ ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่อง
- สามารถใส่และถอดดอกสกัดได้ง่ายด้วยปุ่มแบเลื่อน
- ความคุมความเร็วด้วยระบบไฟฟ้า
- มีไฟ LED ส่องนํา ตําแหน่งที่ต้องการเจาะ
- กําลังไฟฟ้าที่ใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 w
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989ลว. 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162 ข้อ 13)

งานไฟฟ้าถนน รวม 808,000 บาท
งบบุคลากร รวม 308,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 308,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
และพนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า) จํานวน 2 อัตรา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ(กทจ.บึงกาฬ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลว. 21 มิ.ย. 2554 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการซ่อมเปลี่ยนภายในสํานักงาน
และไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นด้น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวช้องเพื่อ
การนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุกัณฑ์ตามหลักการจําแนก
งบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
โนนน้อย หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ตาม
มาตรา 51 (7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้า 133 ข้อ 1)                    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 810,400 บาท
งบบุคลากร รวม 520,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 474,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงาน
ขับรถบรรทุกขยะและพนักงานจ้างทั้วไป (คนงานประจําท้ายรถบรรทุก
ขยะ ) จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (กทจ.บึงกาฬ) เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลว. 21 มิ.ย. 2554 และแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักง่านเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยงว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการจํากัดให้แก่เจ้าภาพหลัก (Clusters)
กลุ่มอําเภอเมืองบึงกาฬให้แก่เทศบาลตําบลบึงกาฬ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการบริการอื่น ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1647
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาเอกชน
ในการฝังกลบข่อขยะของเทศบาล ปรับปรุงบ่อขยะ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการที่เกี่ยวในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู สนับสนุน สร้างจิตสํานึกรัก
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน ตามหนังสือ ที่ มท
0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ข้อ 2
) (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานของพนักงานจัด
เก็บขยะ งานทําความสะอาด เช่น ชุดกันเปือน หน้ากาก ถุงมือเป็นต้น
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 275,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในเขตตําบลโนนสว่าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร์ตามอํานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (6)
การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 105 ข้อ 1)
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เช่น การส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10)
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 126 ข้อ 4)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าในพื้นที่ตําบลโนนสว่าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 105 ข้อ 3)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม จํานวน 10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม ตาม
โครงการสร้างสมานฉันท์ เพื่อใช้ในการจัดแข่งขันกีฬา นันทนาการ
ของคนในชุมชนโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อสร้างความรู้รักสามัคคี
ของประชาชน แข่งขันกีฬา สตรีเด็กและเยาวชนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 126 ข้อ 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลโนนสว่างต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าสนับสนุน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้
ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม
2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ข้อ 7)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระราชกรณียกิจ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรัฐพิธีต่างๆ โครงการตามพระราช
กรณียกิจหรือตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานพิธีการโครงการพระราชดําริต่างๆ ปรากฏในงานการศาสนาวัฒน
ธรรม และนันทนาการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า
130 ข้อ 9)

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เช่นค่ารางวัลในการประกวดขบวนแห่ ค่าตกแต่ง สถานที่
ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการนี้ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงไว้ 
ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ข้อ 5)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เช่น ค่ารางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ
ที่จําเป็นตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 
ธันวาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 ข้อ 4)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 110,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น กิจกรรมรดนํ้าดําหัว ค่าจัดซื้อของที่ระลึก
ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ เพื่อเป็น
การส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซี่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตาม
หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 ข้อ 3)

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ค่าตกแต่งรถขบวนแห่เทียน รถร่วม
ขบวน ค่าวัสดุดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวช้องเพื่อการนี้ ตาม
หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม
2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 ข้อ 1)
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ผู้บริหารทั้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เยาวชนและประชาชนใน
เขตตําบลโนนสว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 130 ข้อ 8)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าซักฟอก ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่มต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าระวางบรรทุก
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
1647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จัดทําเอกสาร แผ่นพับ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า136 ข้อ8) (สํานักปลัด)

โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความประทับใจ
รวมถึงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รับรู้ต่อนักท่องเที่ยว
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (8)
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135 ข้อ 4)
 (สํานักปลัด)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หินสามเส้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหินสามเส้า
ให้มีความสวยงามและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด2 มาตรา 16 (8)
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า137 ข้อ12)
(กองช่าง)

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนตลอดจนอนุรักษ์ควายไทยที่กําลัง
จะสูญพันธุ์ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 134 ข้อ 1) (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ไม้ ลูกรัง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองท้องกถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกงบ ประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอนปอตามโครงการแข่งว่าวเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่ารางวัลรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 139 ข้อ 19) (สํานักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,636,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,636,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,636,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) ตามมติครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสว่าง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสว่าง ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ความยาว 12.00 เมตร รวมพื้นที่ 48 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 144 ข้อ 4)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (จากบ้านโนนงาม  ม.10 -  ถนนคสล. แยกบ้าน
บูรพา ม.7)

จํานวน 408,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก บ.โนนงาม ม.10
- ถนน คสล. แยก บ.บูรพา ม.7)  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร 
ระยะทางยาว154 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
770  ตารางเมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง  2  ข้าง 
ตามรายละเอียดแบบแปลน เทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 91 ข้อ 81)

โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายนํ้า 
(สายบ้านหนองไฮ - บ้านดอนปอ ทางโนนน้อย)

จํานวน 211,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ
สายบ้านหนองไฮ- บ้านดอนปอ (ทางโนนน้อย)
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
เนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่าง
กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 87 ข้อ 67)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล
(บริเวณข้างวัดศรีสุมังคราราม ฝั่งทิศตะวันออก)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล
(บริเวณข้างวัดศรีสุมังคราราม ฝั่งทิศตะวันออก) 
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร
เนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 67 ข้อ14)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 9
(สายบ้านนายสันติ ช่างยนต์ - บ้านนายบุญเลิศ สิบหมู่)

จํานวน 218,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.9
บ้านพรนิยม (สายบ้านนายสันติ ช่างยนต์ – บ้านนายบุญเลิศ สิบหมู่)
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกภายใน 0.30 เมตร ยาว 74.00 เมตร
ขยายไหล่ทางกว้าง 2.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า
155.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบล
โนนสว่างกําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 88 ข้อ 70)
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.1
(ช่วงบ้านนายกงใจ แสงวงษ์ - นายสวัสดิ หงษ์จุมพล - นายเปี่ยง จินาวรณ์)

จํานวน 355,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.1
บ้านโนนสว่าง (ช่วงบ้านนายกงใจ แสงวงษ์ – นายสวัสดิ หงษ์จุมพล
– นายเปี่ยง จินาวรณ์) ขุดวางท่อระบายนํ้าคสล.ขนาด 0.40 x 1.00 ม.
จํานวน 173 ท่อน และบ่อพักนํ้า ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร
จํานวน 22 บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร
ยาว 190.00 เมตร ความหนาไหล่ทาง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้า 64 ข้อ 7)

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.1
(ช่วงศาลาประชาคม ม.1 - นายบุญมี ศิริสุวรรณ - นายประสาน อนุพันธ์)

จํานวน 295,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.1
บ้านโนนสว่าง (ช่วงศาลาประชาคม ม.1 – นายบุญมี ศิริสุวรรณ
– นายประสาน อนุพันธ์) ขุดวางท่อระบายนํ้าคสล.ขนาด 0.40x1.00 ม.
จํานวน 146 ท่อน และบ่อพักนํ้าขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร
จํานวน 18 บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย1.00 ม. ยาว160.00 ม.
ความหนาไหล่ทาง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า
160.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบล
โนนสว่างกําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 64 ข้อ 6)

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.3 บ้านสรรทวี
(จากบ้านนายสมร ม่วงแก้ว - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)

จํานวน 316,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.3
บ้านสรรทวี จากบ้านนายสมร ม่วงแก้ว - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ขุดวางท่อระบายนํ้าคสล.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 170 ท่อน
และบ่อพักนํ้าขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร จํานวน 20 บ่อ พร้อม
ขยายไหล่ทาง กว้าง 1.20 เมตร ยาว 181.00 เมตร ความหนาไหล่ทาง
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 217.00 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 69 ข้อ 21)

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.4
(ช่วงบ้านนายสิงค์ สุขวัน - บ้านแม่หม่อน สมประสงค์)

จํานวน 374,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.4 
บ้านนาดี (ช่วงบ้านนายสิงค์ สุขวัน – บ้านแม่หม่อน สมประสงค์ )
ขุดวางท่อระบายนํ้าคสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 173 ท่อน
และบ่อพักนํ้า ขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร จํานวน 22 บ่อ พร้อมขยาย
ไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ความหนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 72 ข้อ 27)
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.5
(ช่วงบ้านนายพรมมา เบ้าคํา - แยกบ้านชัยบาดาลบ้านนายล้วน นิลเกตุ)

จํานวน 316,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.5
บ้านดอนปอ (ช่วงบ้านนายพรมมา เบ้าคํา – แยกบ้านชัยบาดาล
บ้านนายล้วน นิลเกตุ) ขุดวางท่อระบายนํ้าคสล. ขนาด 0.40x1.00 ม.
จํานวน 136 ท่อน และบ่อพักนํ้าขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร
จํานวน 17 บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย1.30 ม. ยาว149.00 ม.
ความหนาไหล่ทาง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า
193.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบล
โนนสว่างกําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 76 ข้อ 40)

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทางคสล. หมู่ที่ 2 
บ้านชัยบาดาล (ช่วงบ้านนายถาวร อะภัย - บ้านบุญชัย เข็มศิริ)

จํานวน 462,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคสล. หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล
(บ้านนายถาวร อะภัย – บ้านนายบุญชัย เข็มศิริ)
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 50 ท่อน
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 95 ท่อน
ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 139 ท่อน
และบ่อพักนํ้าขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 16 บ่อ
บ่อพักนํ้าขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จํานวน 17 บ่อ
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 101 เมตร
- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 103 เมตร
- ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร ยาวรวมทั้งหมด 254 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 66 ข้อ12)

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายไหล่ทางคสล. หมู่ที่ 6
(ช่วงบ้านนางสีดา รินทรักษ์ - บ้านนางแดง สุรยุทธ)

จํานวน 344,000 บาท

เพื่อเป็นค่าขุดวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองดินดํา
(ช่วงบ้านนางสีดา รินทรักษ์ - บ้านนางแดง สุรยุทธ)
ขุดวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
จํานวน 155 ท่อน และบ่อพักนํ้าขนาดกว้าง 0.80x0.80 เมตร
จํานวน 19 บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 1.00 ม. ยาว 165.00 ม.
ความหนาไหล่ทาง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า
165 ตารางเมตร พร้อมตามรายเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบล
โนนสว่างกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 79 ข้อ48)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา (ช่วงบ้านนายบุญเม็ง สุทธิ
ประภา - บ้านนางศิริเลิศ ศรีพุทธทา)

จํานวน 179,000 บาท

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา
(ช่วงบริเวณบ้านนายบุญเม็ง สุทธิประภา - บ้านนางศิริเลิศ ศรีพุทธา)
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต 348 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 82 ข้อ 54)
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน/ถนนสู่พื้นที่
การเกษตร

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน
/ถนนสู่พื้นที่การเกษตร ปริมาณงานถนนลูกรัง 122,300 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 95 ข้อ 93)

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสว่าง จํานวน 308,000 บาท
เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสว่าง
ขนาดกว้าง  12.00  เมตร  ความยาว  34.00  เมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 143 ข้อ 3)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 224,000 บาท

งบลงทุน รวม 224,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 224,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างทํานบ คสล. หนองนํ้าสาธารณะ (ฝายใหม่) หมู่ที่ 9 บ้านพร
นิยม

จํานวน 224,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างทํานบ คสล.หนองนํ้าสาธารณะ (ฝายใหม่) 
หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโนนสว่างกําหนด
ปรากฎในแผนงานการเกษตร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 99 ข้อ 9)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มประมงตําบลโนนสว่าง จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มประมงตําบลโนนสว่าง ตามโครงการเฝ้าระวังอนุรักษ์
และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเฝ้าระวังและอนุรักษ์พันธ์สัตว์นํ้า
สัตว์ป่า ป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 17 (5)
การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 108 ข้อ 1) 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,599,000 บาท

งบบุคลากร รวม 382,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 334,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานผลิตนํ้าประปา
จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานผลิตนํ้าประปา) จํานวน
2 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 
26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบึงกาฬ (กทจ.บึงกาฬ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลว. 21 มิ.ย. 2554 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561
- 2563) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 13
กรกฎาคม 2558 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ (วัสดุประปา) วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลรักษาระบบ
ประปา ระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลและภายในสํานักงาน เช่น
สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ท่อประปา ข้อต่อ กาว เครื่องมือซ่อมแซมระบบ
ประปา เซ่น ประแจคอกม้า ขนาด 6 นิ้ว ตะไบตัดท่อ ไขควงแบน 
ไขควงแฉก แปรงทา คีมลอก ตลับเมตร นํ้ายาต่อท่อ เป็นต้น และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีของงบประมาณองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุกัณฑ์ตามการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครื่องยนต์สูบนํ้าในการผลิตประปา
และการสูบนํ้าประปาจําหน่ายให้กับประชาชนที่เทศบาลเป็นผู้ดําเนิน
การเอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 117,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มนํ้าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจัดปั้มนํ้าแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0802.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณ
เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานพานิชย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 163 ข้อ 21) 

เครื่องสูบนํ้าแบบจุ่มใต้นํ้า ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 27,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าจุ่มแบบจุ่มใต้นํ้า ขนาด 3 แรงม้า 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0802.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณ
เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานพานิชย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 163 ข้อ 19) 

ปั๊มนํ้าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 10 แรงม้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจัดปั้มนํ้าแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 10 แรงม้า 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0802.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณ
เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานพานิชย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 163 ข้อ 20) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,503,920 บาท

งบกลาง รวม 11,503,920 บาท
งบกลาง รวม 11,503,920 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 371,000 บาท

เพื่อชําระหนี้เงินต้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองเข็ง(เดิม)ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เทศบาลฯกู้เงินเมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2552 ลง
วันที่ 17 มีนาคม 2552 และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้อนุมัติให้
เทศบาลฯ กู้เงินจากธนาคาร ธกส. ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย 
ด่วนที่สุดที่ นค 0037.4/14969 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 ตามสัญญา
เงินกู้เลขที่ 52-14454-0 ลงวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
ซึ่งกู้เพื่อก่อสร้างตลาด  งวดที่ 11 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อชําระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองเข็ง(เดิม)ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เทศบาลฯกู้เงินเมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2552 ลง
วันที่ 17 มีนาคม 2552 และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้อนุมัติให้
เทศบาลฯ กู้เงินจากธนาคาร ธกส. ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วน
ที่สุด ที่ นค 0037.4/14969 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 ตามสัญญา
เงินกู้เลขที่ 52-14454-0 ลงวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
ซึ่งกู้เพื่อก่อสร้างตลาด  งวดที่ 11 ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างและลูกจ้างของ
เทศบาลตําบลโนนสว่าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนพนักงานจ้างในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประ
กันสังคม พ.ศ.2533 ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว.3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง
ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการทํางาน
ให้แก่นายจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6
และตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประ
มาณทั้งปี ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,878,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จํานวน1,006 คน ตามอัตรากําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
18 ตุลาคม พ.ศ.2554 ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 การดําเนิน
งานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
และที่แก้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว.3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 124 ข้อ 1) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,006,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
จํานวน 209 คน คนละ 800 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 การดําเนิน
งานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว.3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หน้า 124 ข้อ 2) 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน 12 คน คนละ 500 บาท จํานวน 12 เดือนตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อ 16 และ
ข้อ 17 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2
/ว.3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯปรากฏในแผนงานงบกลาง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ข้อ 3) 

สํารองจ่าย จํานวน 167,067 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจําเป็นหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือ
กรณีฉุกเฉินไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้ไม่เพียงพอและมีความจํา
เป็นต้องจ่ายหรือในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดย
ตั้งไว้ตามดุลยพินิจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การ
ป้องกันและแก้ไข ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2543 ข้อ 19 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง  เช่น  การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  
สามเหลี่มหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจ
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อ
จราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่  มท 0808.2/ว3892  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร และ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 146 ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยรายปี
โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่เกิน 750,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนสว่าง จํานวน 173,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพการบริหารงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลโนนสว่าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนี้
ตั้งสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (จํานวนประชากร 7,601 คน
ณ. กรกฎาคม 2561 ได้รับจัดสรรหัวละ 45 บาท ) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2557 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/
ว1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 462,933 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) โดยคํานวณ ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2556 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตาม
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมเงินจากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว.3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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