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พ้ืนท่ี 66.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 6,914 คน

ชาย 3,421 คน

หญิง 3,493 คน
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  เขต/อ าเภอ เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000

ข้อมูล ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสวาง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลโนนสวาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโนนสวางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลโนน
สวาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,733,153.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 42,309,309.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,943,589.46 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
22,247.24 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 28,929.50 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 44,164,254.49 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 109,475.13 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 83,770.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 261,721.95 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 1,265,320.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 174,297.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,285,267.41 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,984,403.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 25,317.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 38,344,804.17 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 10,764,783.79 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,171,580.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,600,768.78 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,552,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,255,171.60 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 25,317.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,461,585.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนสวาง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 109,475.13 42,500.00 42,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

83,770.00 156,100.00 98,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 261,721.95 260,000.00 240,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

1,265,320.00 1,450,000.00 1,450,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 174,297.00 251,000.00 251,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,894,584.08 2,159,600.00 2,081,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,285,267.41 21,450,400.00 21,043,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,285,267.41 21,450,400.00 21,043,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,984,403.00 24,845,000.00 24,845,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,984,403.00 24,845,000.00 24,845,000.00

รวม 44,164,254.49 48,455,000.00 47,970,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนสวาง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,764,783.79 11,329,840.00 8,512,750.00

งบบุคลากร 15,171,580.00 18,416,260.00 20,295,765.00

งบดําเนินงาน 6,600,768.78 11,276,000.00 10,898,695.00

งบลงทุน 3,552,500.00 4,897,900.00 5,704,790.00

งบเงินอุดหนุน 2,255,171.60 2,515,000.00 2,543,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 15,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,344,804.17 48,455,000.00 47,970,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,320,055

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,448,740

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,099,415

แผนงานสาธารณสุข 850,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 605,320

แผนงานเคหะและชุมชน 3,544,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 305,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 540,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,576,840

แผนงานการเกษตร 323,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,844,360

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,512,750

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,970,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโนนสวาง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,512,750 8,512,750
    งบกลาง 8,512,750 8,512,750

หน้า : 1/10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,430,845 622,200 3,329,220 11,382,265
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,806,205 622,200 3,329,220 8,757,625

งบดําเนินงาน 1,540,000 15,000 2,098,000 3,653,000
    คาตอบแทน 590,000 0 478,000 1,068,000

    คาใช้สอย 840,000 15,000 350,000 1,205,000

    คาวัสดุ 110,000 0 600,000 710,000

    คาสาธารณูปโภค 0 0 670,000 670,000

งบลงทุน 147,990 0 121,800 269,790
    คาครุภัณฑ์ 147,990 0 121,800 269,790

งบรายจ่ายอื่น 15,000 0 0 15,000
    รายจายอื่น 15,000 0 0 15,000

รวม 9,133,835 637,200 5,549,020 15,320,055

หน้า : 2/10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 808,740 0 808,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 808,740 0 808,740

งบดําเนินงาน 20,000 560,000 580,000
    คาตอบแทน 20,000 70,000 90,000

    คาใช้สอย 0 410,000 410,000

    คาวัสดุ 0 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000
    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000

รวม 828,740 620,000 1,448,740

หน้า : 3/10
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,189,080 2,390,640 0 3,579,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,189,080 2,390,640 0 3,579,720

งบดําเนินงาน 532,000 2,438,695 0 2,970,695
    คาตอบแทน 362,000 5,000 0 367,000

    คาใช้สอย 125,000 2,413,695 0 2,538,695

    คาวัสดุ 45,000 0 0 45,000

    คาสาธารณูปโภค 0 20,000 0 20,000

งบลงทุน 31,000 415,000 0 446,000
    คาครุภัณฑ์ 31,000 0 0 31,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 415,000 0 415,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,088,000 15,000 2,103,000
    เงินอุดหนุน 0 2,088,000 15,000 2,103,000

รวม 1,752,080 7,332,335 15,000 9,099,415

หน้า : 4/10
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 480,000 480,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,000 480,000

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    คาใช้สอย 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

รวม 850,000 850,000

หน้า : 5/10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 475,320 0 475,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 475,320 0 475,320

งบดําเนินงาน 0 100,000 100,000
    คาใช้สอย 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 475,320 130,000 605,320

หน้า : 6/10
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,020,200 478,500 520,320 2,019,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,020,200 478,500 520,320 2,019,020

งบดําเนินงาน 1,030,000 200,000 200,000 1,430,000
    คาตอบแทน 310,000 0 0 310,000

    คาใช้สอย 360,000 0 180,000 540,000

    คาวัสดุ 360,000 200,000 20,000 580,000

งบลงทุน 0 95,500 0 95,500
    คาครุภัณฑ์ 0 95,500 0 95,500

รวม 2,050,200 774,000 720,320 3,544,520

หน้า : 7/10
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 275,000 275,000
    คาใช้สอย 275,000 275,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

รวม 305,000 305,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 390,000 0 490,000
    คาใช้สอย 100,000 390,000 0 490,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000

รวม 100,000 390,000 50,000 540,000

หน้า : 8/10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,160,340 1,160,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,160,340 1,160,340

งบลงทุน 4,416,500 4,416,500
    คาครุภัณฑ์ 10,500 10,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 4,406,000 4,406,000

รวม 5,576,840 5,576,840
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 0 50,000
    คาใช้สอย 50,000 0 50,000

งบลงทุน 223,000 0 223,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 223,000 0 223,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

รวม 273,000 50,000 323,000

หน้า : 9/10
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 390,360 390,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 390,360 390,360

งบดําเนินงาน 1,200,000 1,200,000
    คาวัสดุ 300,000 300,000

    คาสาธารณูปโภค 900,000 900,000

งบลงทุน 254,000 254,000
    คาครุภัณฑ์ 230,000 230,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 24,000 24,000

รวม 1,844,360 1,844,360

หน้า : 10/10
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนสวาง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 44,261.05 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 264,686.01 66,273.74 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 21,444.39 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ภาษีป้าย 16,410.00 21,757.00 22,500.00 0.00 % 22,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 325,357.06 109,475.13 42,500.00 42,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 56,170.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

20.00 20.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,920.00 3,800.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 890.00 800.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 2,500.00 4,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 17,000.00 14,000.00 17,000.00 0.00 % 17,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 13,982.50 0.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:05:53 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,900.00 60,650.00 58,000.00 -48.28 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,400.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 103,782.50 83,770.00 156,100.00 98,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 213,886.60 241,421.95 250,000.00 -8.00 % 230,000.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 20,300.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 213,886.60 261,721.95 260,000.00 240,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 944,060.00 981,020.00 1,200,000.00 -8.33 % 1,100,000.00
     รายไดจากตลาดสด 0.00 0.00 0.00 100.00 % 350,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 269,800.00 284,300.00 250,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,213,860.00 1,265,320.00 1,450,000.00 1,450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 27,100.00 23,100.00 100,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 317.00 1,797.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 121,450.00 149,400.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 148,867.00 174,297.00 251,000.00 251,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 270,893.16 344,028.96 488,500.00 0.00 % 488,500.00

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:05:54 หนา : 2/3

21



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,422,269.36 8,753,729.22 10,250,900.00 -1.95 % 10,050,900.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,501,766.93 2,501,381.16 2,968,300.00 0.00 % 2,968,300.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 65,768.63 32,894.20 251,600.00 0.00 % 251,600.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,011,742.12 5,248,104.12 6,920,300.00 -2.99 % 6,713,300.00
     คาภาคหลวงแร 47,686.07 45,584.87 44,500.00 0.00 % 44,500.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 52,953.98 46,580.98 46,200.00 0.00 % 46,200.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

556,497.00 311,829.00 478,600.00 0.00 % 478,600.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,251.30 1,134.90 1,500.00 0.00 % 1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,930,828.55 17,285,267.41 21,450,400.00 21,043,400.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 23,849,901.00 24,984,403.00 24,845,000.00 0.00 % 24,845,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,849,901.00 24,984,403.00 24,845,000.00 24,845,000.00
รวมทุกหมวด 44,786,482.71 44,164,254.49 48,455,000.00 47,970,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:05:54 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนสวาง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,970,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 42,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน  20,000.00  บาท  พิจารณาจาก
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ กรอปกับในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เทศบาลจะดําเนินการปรับปรุงแผนภาษีให้เปนปจจุบัน
เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ภาษีป้าย จํานวน 22,500 บาท

ภาษีป้าย จัดเก็บได้จริงตามรายงาน รับ จาย ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2563 เปนเงิน 21,757 บาท  และรายรับจริง ณ
 วันที่  30  มิถุนายน 2564 จัดเก็บได้ 17,435.36 บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  จํานวน  22,500.00  บาท ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่
ผานมา โดยประมาณการตามจํานวนของผู้อยูในขายต้องชําระ
ภาษี และการจัดเก็บรายได้จริงในปีปจจุบัน ซึ่งคาดวาจะมีผู้
ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไมมากนัก

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 98,100 บาท
คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา จัดเก็บได้จริงตามรายงาน รับ จาย ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 10 บาท และรับจริง วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 จํานวน  20  บาท จึงประมาณการ รายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ จํานวน 100  บาท ประมาณ
การไว้สูงกวารับจริงปีที่ผานมาคาดวาได้รับในปีนี้
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  จัดเก็บได้จริง
ตาม รายงาน รับ จาย ณ วันที่  30 กันยายน 2563  เปน
เงิน 3,800 บาท และรายรับจริง ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2564 จัด
เก็บได้  3,020 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 3,000 บาท  ใกล้เคียงกับที่ได้รับ
จริงปีที่ผานมา ซึ่งคาดวาจะมีผู้ใช้บริการไมตางจากเดิมมากนัก

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร รายงานรายรับ จาย ณ
 วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน  -  บาท และรับจริง ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 จํานวน  -  บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 ไว้ จํานวน  10,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปี
ที่ผานมาคาดวาได้รับในปีนี้ เนื่องจากเทศบาลตําบลโนนสวางจะ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จัดเก็บได้จริงตามรายงาน
รับ จาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  เปนเงิน 800 บาท และราย
รับจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จัดเก็บได้ 870 บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จํานวน 1,500  บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผานมา ซึ่ง
คาดวาจะมีผู้มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จัดเก็บ
ได้จริงตามรายงานรับ จาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  เปน
เงิน 4,500 บาท และรายรับจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จัด
เก็บได้  4,500 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน  5,000  บาท ประมาณการไว้สูง
กวาที่ได้รับจริงปีที่ผานมา ซึ่งคาดวาจะมีผู้ประกอบกิจการน้ํามัน
เพิ่มขึ้นไมมากนัก
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 17,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่นๆ  จัดเก็บได้จริงตาม รายงาน รับ จาย ณ วัน
ที่  30 กันยายน 2563  เปนเงิน  14,000 บาท และรายรับจริง ณ
 วันที่ 30  มิถุนายน 2564 จัดเก็บได้  70,500 บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 จํานวน 17,000 บาท  ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผาน
มา ซึ่งคาดวาจะมีผู้ขอใช้บริการไมตางจากเดิมมากนัก

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

คาปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจราจรทาง
บก จากรายงาน รับ จาย ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2563  จํานวน  -  บาท และรับจริง ณ  วัน
ที่ 30  มิถุนายน 2564 จํานวน  -  บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 ไว้  จํานวน 3,000  บาท  ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปี
ที่ผานมาคาดวาได้รับในปีนี้ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 3892 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจาย
และเบิกจายคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดจราจร 

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

คาปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้อง
ถิ่น จากรายงาน รับ จาย ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน - บาท และรับจริง ณ วัน
ที่  30 มิถุนายน 2564  จํานวน  -  บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  ไว้ จํานวน 3,000  บาท  ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปี
ที่ผานมาคาดวาได้รับในปีนี้ เนื่องจากเทศบาลตําบลโนนสวางจะ
บังคับใช้กฎหมาย/ข้อบังคับท้องถิ่น 

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา  ได้รับจริงตามรายงาน รับ จาย ณ วันที่ 30
 กันยายน 2563  จํานวน - บาท และรับจริง ณ วันที่ 30
 มิถุนายน 2564  จํานวน  -  บาทจึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน  20,000 บาท รายรับประเภทนี้
เกิดจากผู้กระทําผิดสัญญากับเทศบาลเปนรายรับที่ไมแนนอน จึง
ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผานมา 
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คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้รับจริง ตาม
รายงานรับ จาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 จํานวน  -  บาท และรับจริง ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 จํานวน  -  บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 ไว้ จํานวน 5,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปี
ที่ผานมา คาดวาจะมีผู้ประกอบการมาขออนุญาตรับขนสิ่งปฏิกูล
ในพื้นที่ รวมถึงบังคับใช้ข้อบัญญัติของเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ  ได้รับจริงตามรายงาน รับ จาย ณ วันที่ 30
 กันยายน 2563 จํานวน 60,650 บาท และรับจริง ณ วันที่ 30
 มิถุนายน 2564  จํานวน 10,150 บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน  30,000
  บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผานมา คาดวาจะมีผู้
ประกอบการที่เข้าขายประกอบกิจการค้าสําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพไมตางจากเดิม  

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  รายได้
ประเภทนี้ในปีที่ผานมาไมเกิดรายได้   เนื่องไมมีผู้ประกอบ
การ  จึงประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  ไว้ จํานวน  500.00 บาท  ประมาณการไว้สูงกวารับจริง
ปีที่ผานมาคาดวาได้รับในปีนี้
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 240,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 230,000 บาท

ดอกเบี้ย  รายได้ประเภทนี้จะได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ทุกประเภทของเทศบาลตําบล  ตรวจสอบรายรับจริงตาม
รายงาน  รับ  จาย  ณ  วัน
ที่  30  กันยายน  2563  จํานวน 214,421.95 บาท  และรับ
จริง  ณ   วัน
ที่  30  มิถุนายน  2564  จํานวน  188,098.92  บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2565  จํานวน  230,000  บาท  เนื่องจากคาดการณ์วาจะได้
รับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ซึ่งจะต้องกันทุน
สํารองเงินสะสม ร้อยละ 15 ของงบประมาณประจําปีทุกปี

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ เปนรายได้ที่เกิดจากการขายทอด
ตลาดครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินที่ชํารุด  ไมคุ้มคากับการซอมแซม
หรือไมเกิดประโยชน์ที่จะเก็บ ตรวจสอบรายรับจริงตาม
รายงาน รับ จาย ณ วัน
ที่ 30 กันยายน  2563  จํานวน  20,300  บาท  และรับจริง  ณ
   วันที่  30  มิถุนายน  2564  จํานวน  -  บาท จึงตั้งงบประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2565  จํานวน  10,000  บาท  เนื่องจากปีนี้คาดวาจะดําเนิน
การขายทอดตลาดในสวนที่เปนทรัพย์สินที่ชํารุด ตลอดจน
ทรัพย์สินอื่นๆ
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,450,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,100,000 บาท

รายได้จากประปา ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จาย  ณ  วัน
ที่  30  กันยายน  2563  จํานวน  981,020  บาท   และรายรับ
จริง   ณ  วัน
ที่  30  มิถุนายน  2564  จํานวน  758,995  บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2565  จํานวน  1,100,000  บาท  สูงกวารับจริงปีที่ผาน
มา  เนื่องจากระบบการจายน้ําประปามีการปรับปรุงให้สามารถ
แจกจายน้ําได้เพียงพอ ประกอบกับครัวเรือนมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องทําให้จํานวนผู้ใช้น้ําและปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้น

รายได้จากตลาดสด จํานวน 350,000 บาท

รายได้จากตลาดสด เปนรายได้จากกิจการตลาด  ได้รับจริงตาม
รายงาน  รับ  จาย ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน  284,300 บาท  และรายรับจริง ณ
 วันที่ 30  มิถุนายน  2564  จํานวน 268,400 บาท  จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2565 จํานวน  350,000  บาท  เนื่องจากคาดวาผู้ประกอบ
กิจการ พอค้าแมค้านําสินค้ามาจําหนายไมตางจากเดิมมากนัก

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 251,000 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท

คาขายแบบแปลน  ได้รับจริงตามรายงาน  รับ  จาย  ณ  วัน
ที่  30  กันยายน  2563  จํานวน  23,100  บาท และรายรับ
จริง  ณ  วัน
ที่  30  มิถุนายน  2564  จํานวน  24,000  บาท รายได้ประเภท
นี้จะเกิดจากการจําหนายแบบแปลนโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2565  จํานวน  100,000 บาท  สูงกวาปีที่ผานมา 
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คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

คารับรองสําเนา และคาถายเอกสารได้รับจริงตาม
รายงาน  รับ  จาย  ณ  วันที่ 30  กันยายน  2563
  จํานวน  1,797  บาท   ได้รับจริง ณ  วันที่  30
  มิถุนายน  2564   จํานวน  310  บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จํานวน  1,000  บาท  สูงกวา
รับจริงปีที่ผานมา  

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  เปนรายได้จากบริการสงผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่ง
สะสมในบัญชีธนาคารของโครงการสงผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแตเริ่ม
ปฏิบัติงานนําเข้าเปนรายได้ของเทศบาลและคาบริการรถน้ํา  ได้
รับจริงตามรายงาน  รับ  จาย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563
  จํานวน  149,500  บาท ได้รับจริง  ณ  วันที่ 30
  มิถุนายน  2564  จํานวน  94,880  บาท จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จํานวน  150,000
  บาท  สูงกวาปีที่ผานมาเนื่องจากมีประชาชนนิยมใช้บริการ  นํา
สงผู้ป่วยฉุกเฉินของเทศบาลเพิ่มมากขึ้นและเทศบาลจะได้รับคา
ชดเชยปฏิบัติการสงผู้ป่วยฉุกเฉิน  (1669)  จากการแพทย์ฉุกเฉิน
รายละ  350  บาท

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:09:43 หน้า : 7/16

29



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,043,400 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 488,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ คือ เงินภาษีประจําปี  รวมทั้งเงิน
เพิ่มและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และ
เงินภาษีตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522  ที่กรมการขนสงจัดเก็บและจัดสรรให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวง
การคลังกําหนด  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจา
ยอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
  จากรายงาน รับ จาย ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 ได้รับจัดสรร
จํานวน  344,028.96 บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที่  30
  มิถุนายน  2564  ได้รับจัดสรรจํานวน  128,143.20  บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  จํานวน  488,500.00  บาท  สูงกวาปีงบประมาณที่ผานมาเนื่อง
จากคาดวาจะได้รับจัดสรรไมต่ํากวาเดิม
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,050,900 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  เปนรายได้ที่เกิดจาก
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ให้เปนรายได้ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแตละแหง  ตามเกณฑ์ประชากรของ
แตละ  อปท.  โดยกรมสรรพากรจัดเก็บแล้วนําสงกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นในอัตราร้อยละ  20.29  ของเงินภาษีมูลคา
เพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรหลังจากหักสวนที่ต้องจายคืนผู้
เสียภาษีแล้ว  โดยจัดสรรเปนรายเดือน  จากรายงานรับ  จาย  ณ
  วันที่  30  กันยายน  2563  ได้รับจัดสรร
จํานวน  8,855,813.54  บาท  และตรวจสอบรายรับที่ได้รับ
จริง  ณ  วัน
ที่  30  มิถุนายน  2564  จํานวน  2,854,530.35 บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2565  จํานวน  10,050,900.00  บาท  สูงกวาปีงบประมาณที่
ผานมา  เนื่องจากคาดวาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจะได้รับการ
จัดสรรไมต่ํากวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,968,300 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9  เปนรายได้จากยอดเงินภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ทั้งหมด  นํามาจัดสรรให้องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นดังนี้  กรมสรรพากรจัดเก็บ  จะจัดสรรตามผลการจัดเก็บ
ของแตละจังหวัดและ  กทม.  อีกสวนหนึ่งจัดสรรใน
จังหวัด  ระหวาง  เทศบาล  และ  อบต.  ตามเกณฑ์ประชากรใน
จังหวัด  กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต  จัดสรรโดยใช้เกณฑ์
ประชากร  จากรายงาน  รับ  จาย  ณ  วันที่  30
  กันยายน  2563  ได้รับจัดสรรจํานวน  2,501,381.16
  บาท  และได้ตรวจสอบยอดจัดสรร  ณ  วันที่  30
  มิถุนายน  2564  ได้จัดสรรแล้ว  จํานวน  2,058,322.63
  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  จํานวน  2,968,300.00  บาท  สูงกวากับปีงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจะได้รับจัดสรรไมต่ํา
กวาเดิม
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 251,600 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  เปนภาษีทางอ้อมที่รัฐจัดเก็บจากรายรับของ
การประกอบกิจการธนาคารตามกฎหมายธนาคารพาณิชย์หรือ
กฎหมายเฉพาะธุรกิจเงินลงทุน  ธุรกิจเงินลงทุน  ธุรกิจหลัก
ทรัพย์  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  กิจการประกันชีวิต  โรงรับ
จํานํา  การค้าอสังหาริมทรัพย์และการขายหลักทรัพย์  ฯลฯ โดย
จัดเก็บจากบุคคลธรรมดา  คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  และ
นิติบุคคลอื่นซึ่งรัฐจะจัดเก็บภาษีโดยรวมภาษีที่เก็บให้ราชการ
สวนท้องถิ่นอีกร้อยละ  10  ของอัตราภาษีที่กําหนดของแตละ
กิจการ  หนวยงานจัดเก็บ  คือ  กรมสรรพากรใน
ภูมิภาค  และ  กรมที่ดินในภูมิภาค  และจัดสรรให้เทศบาลและ
องค์การบริหารสวนตําบลตามสัดสวนประชากร  จากรายงาน
รับ  จาย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  ได้รับจัดสรร
จํานวน  32,894.20  บาท  และตรวจสอบยอดที่ได้รับจัดสรร  ณ
 วันที่ 30  มิถุนายน  2564 ได้รับจัดสรรจํานวน  52,129.54  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  จํานวน  251,600.00 บาท  สูงกวาปีงบประมาณที่ผาน
มาคาดวาจะได้รับจัดสรรไมต่ํากวาเดิม
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,713,300 บาท

ภาษีสรรพสามิต ตามกฎหมายวาด้วยสุราและกฎหมายวาด้วย
ภาษีสรรพสามิต  ภาษีสุรา กรมสรรพสามิตเปนผู้จัดเก็บและนําสง
กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจัด
เก็บตามอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตกําหนด และรวมอัตราที่จัด
เก็บเพิ่มตามข้อบัญญัติจัดเก็บซึ่งไมเกินร้อยละ  30  ของอัตรา
ภาษีกรมสรรพสามิตนํามาจัดสรรให้แกเทศบาล อบต.เมือง
พัทยา กทม. ตามสัดสวนประชากร ภาษีสรรพสามิต คือภาษีการ
ขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท  เชน
สินค้าที่บริโภคแล้วอาจกอให้เกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรม
อันดี  สินค้าและบริการฟุ่มเฟือย  สินค้าที่กอให้เกิดภาระตอ
รัฐบาลที่จะต้องสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  หรือสินค้าที่กอ
ให้เกิดมลภาวะตอสิ่งแวดล้อม  เชน  เครื่องดื่ม  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน ฯลฯ  โดยกรมสรรพ
สามิตเปนผู้จัดเก็บตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2534 และเพิ่มภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย  ร้อย
ละ  10  ของคาภาษี  สงเข้าบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  นํามาจัดสรรให้  เทศบาล  อบต.เมือง
พัทยา  กทม.ตามสัดสวนจํานวน
ประชากร  จากรายงาน  รับ  จา ย  ณ  วัน
ที่  30  กันยายน  2563  ได้รับจัดสรร
จํานวน 5,248,104.12  บาท  และรายงานยอด  ณ  วัน
ที่  30  มิถุนายน  2564  ได้รับจัดสรร  4,364,443.32  บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2565  จํานวน  6,713,300.00  บาท สูงกวารับจริงปีที่ผาน
มา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับจัดสรรไมต่ําจากเดิม
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คาภาคหลวงแร จํานวน 44,500 บาท

คาภาคหลวงแร  เปนคาสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ทําการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระ
ให้แกรัฐ  ซึ่งกําหนดตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ
.  2509  โดยจัดสรรให้แก  อบต.หรือเทศบาล  ที่มีพื้นที่ครอบ
คลุมพื้นที่สัมปทาน  ในอัตราร้อยละ  20  ของที่จัดเก็บได้ภายใน
เขต  อบต.หรือเทศบาลอื่นในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
สัมปทานในอัตรา  ร้อยละ  10  ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต  อบต
.หรือเทศบาลในจังหวัดอื่นได้รับจัดสรร  ร้อยละ  10  อบจ.ได้รับ
จัดสรรร้อยละ  20  เฉพาะ  อบจ. ในเขตพื้นที่  อบจ.นั้นๆ
  จากรายงาน  รับ  จาย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  ได้รับ
จัดสรรจํานวน  45,584.87  บาท  และรายงานยอด  ณ  วัน
ที่  30  มิถุนายน  2564  ได้รับจัดสรรจํานวน  35,632.34
  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
  จํานวน  44,500.00  บาท  น้อยกวาปีงบประมาณที่ผาน
มา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับจัดสรรน้อยลง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 46,200 บาท

คาภาคหลวงปิโตเลียม เปนคาสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ทําการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระ
ให้แกรัฐ  ซึ่งกําหนดตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ
.  2509  โดยจัดสรรให้แก  อบต.หรือเทศบาล  ที่มีพื้นที่ครอบ
คลุมพื้นที่สัมปทาน  ในอัตราร้อยละ  20  ของที่จัดเก็บได้ภายใน
เขต  อบต.หรือเทศบาลอื่นในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
สัมปทานในอัตรา  ร้อยละ  10  ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต  อบต
.หรือเทศบาลในจังหวัดอื่นได้รับจัดสรร  ร้อยละ  10  อบจ.ได้รับ
จัดสรรร้อยละ  20  เฉพาะ  อบจ. ในเขตพื้นที่  อบจ.นั้นๆ
  จากรายงาน  รับ  จาย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  ได้รับ
จัดสรรจํานวน  46,580.98  บาท  และรายงานยอด  ณ  วัน
ที่  30  มิถุนายน  2564  ได้รับจัดสรรจํานวน  21,041.49
  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
  จํานวน  46,200.00  บาท  สูงกวาปีงบประมาณที่ผานมาเนื่อง
จากคาดวาจะได้รับจัดสรรไมต่ํากวาเดิม
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 478,600 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เปนคาสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทําการ
หาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ  ต้องชําระให้แกรัฐ  ซึ่ง
กําหนดตาม  พ.ร.บ.พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  2509  โดย
จัดสรรให้แก  อบต.หรือเทศบาล  ที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
สัมปทาน  ในอัตราร้อยละ  20  ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต  อบต
.หรือเทศบาลอื่นในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทานใน
อัตรา  ร้อยละ  10  ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต  อบต.หรือ
เทศบาลในจังหวัดอื่นได้รับจัดสรร ร้อยละ 10 อบจ. ได้รับจัดสรร
ร้อยละ 20 เฉพาะ  อบจ. ในเขตพื้นที่ อบจ. นั้นๆ
  จากรายงาน  รับ  จาย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  ได้รับ
จัดสรรจํานวน  311,829.00 บาท  และรายงานยอด  ณ  วัน
ที่  30  มิถุนายน  2564  ได้รับจัดสรรจํานวน  300,795.00
  บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
  จํานวน  478,600.00  บาท  น้อยกวาปีงบประมาณที่ผาน
มา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับจัดสรรน้อยลง
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ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ เปนภาษีการขายสุรา  ตามสํานักงานสรรพ
สามิต  รับชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและเก็บเงินเพิ่ม
เพื่อกระทรวงมหาดไทย  ร้อยละ  10  จากคาธรรมเนียมใบ
อนุญาตขายสุราประเภทที่  1  ถึงประเภทที่  7  เพื่อจัดสรรให้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ร้อยละ  97  รายงานรายรับ  ณ
  วันที่  30  กันยายน  2563  จํานวน  1,131.90  บาท  และรับ
จริง ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2564  จํานวน 1,164.00 บาท  จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ไว้ จํานวน  1,500.00  บาท  ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่
ผานมาคาดวาได้รับในปีนี้
 จากประมาณการรายรับหมวดภาษีจัดสรรที่ตั้ง
ไว้  รวม  21,043,400 บาท  เทากับปีที่ผาน
มา  จํานวน  407,000.00  บาท  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตั้ง
ไว้  21,043,400.00  บาท ) นั้น  เนื่องจากคาดวาได้รับจัดสรร
เทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,845,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,845,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นประมาณการรายจายรองรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร  ในปีงบประมาณ 2564  ซึ่งประกอบไปด้วย
1. รายการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา 
2. รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับ
เด็กปฐมวัยและเด็กปฐมศึกษา 
3. รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กปฐมวัยและเด็กปฐมศึกษา 
4. รายการเงินอุดหนุนสําหรับสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการการเรียนการ
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สอน/รายหัว คาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ์
การเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
5. รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล, คาตอบแทนผู้ชวยครู
ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก (ไมกําหนดคุณวุฒิ) และเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว 
6. รายการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
7. รายการเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 
8. รายการเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
9. รายการเงินอุดหนุนสําหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แกผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ) 
10. รายการเงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 
11. รายการเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ) 
จากรายงานรับ จาย การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป  ณ  วันที่  30
  กันยายน  2563  ได้รับจัดสรรจํานวน  24,984,403.00
 บาท  และรายงานยอด  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2564  ได้รับ
จัดสรรจํานวน  18,752,621.75 บาท  จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน  24,845,000.00
  บาท  ประมาณการไว้สูงกวาปีงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรรไมต่ํากวาเดิม 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 926,661 370,205.99 0 0 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 64,132.73 13,319.81 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 253,843 238,054 298,615 4.48 % 312,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,604.53 10,600 14,025 42.6 % 20,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7,192,400 7,580,200 7,980,000 -27.57 % 5,780,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,832,000 1,827,200 2,078,400 -44.57 % 1,152,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 54,000 54,000 72,000 25 % 90,000

เงินสํารองจาย 38,764 0 198,240 0.89 % 200,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 693,750

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 3,000 733.33 % 25,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนสวาง
อําเภอเมืองบึงกาฬ    จังหวัดบึงกาฬ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 1/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

30,564.11 34,751.95 40,000 0 % 40,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
โนนสวาง

173,000 173,520 174,000 14.94 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

489,895 462,932.04 708,300 -100 % 0

รวมงบกลาง 11,065,864.37 10,764,783.79 11,566,580 8,512,750
รวมงบกลาง 11,065,864.37 10,764,783.79 11,566,580 8,512,750
รวมงบกลาง 11,065,864.37 10,764,783.79 11,566,580 8,512,750

รวมแผนงานงบกลาง 11,065,864.37 10,764,783.79 11,566,580 8,512,750
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 2/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,290,400 15.5 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,424,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,547,060 2,692,350 3,123,300 14.15 % 3,565,225

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

104,540 95,760 95,760 0 % 95,760

เงินประจําตําแหนง 169,500 172,500 222,000 0 % 222,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,019,460 1,089,819 1,004,280 -14.46 % 859,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 81,133 84,931 61,120 4.94 % 64,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,921,693 4,135,360 4,506,460 4,806,205
รวมงบบุคลากร 6,546,333 6,760,000 6,931,100 7,430,845

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 3,000 405,000 0 % 405,000

คาเบี้ยประชุม 10,250 8,250 6,000 66.67 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,680 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 85,500 109,000 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 39,000 47,300 31,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 134,750 169,230 567,500 590,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 214,358.7 117,832.3 180,000 -27.78 % 130,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,950 8,880 37,000 -5.41 % 35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ  ของรางวัล  คาพวงมาลัยชอ
ดอกไมกระเชาดอกไมและพวงมาลัย

2,000 0 5,000 0 % 5,000

คาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล

0 0 800,000 -100 % 0

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

94,994 50,248 120,000 -50 % 60,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 75,700 88,500 90,000 -44.44 % 50,000

โครงการดูแลรักษาและคุมครองป้องกัน
ที่ดินที่สาธารณประโยชน์

52,950 36,780 28,500 40.35 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 14,200 10,000 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 15,000 0 300,000 -100 % 0

โครงการพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
บุคคลดีเดน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
โนนสวาง

0 0 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตบุคลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการ
บริการดวยใจอยางมีสุข

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการยกระดับการมีสวนรวมภายใตการ
มีสวนรวมองค์กรหลัก  4  ฝ่าย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์ปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0 8,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 109,460.12 111,682.86 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 604,412.82 436,123.16 1,720,500 840,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,192 79,769 120,000 -58.33 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 5/58

42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,560 0 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 29,300 26,190 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,580 17,880 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 135,632 123,839 200,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 874,794.82 729,192.16 2,488,000 1,540,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 63,000 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน (สป.) 0 6,000 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน (หองประชุมเล็ก) 0 28,900 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 121,500 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 2 หลัง

0 0 0 100 % 11,000

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 0 7,500 0 0 % 0

เต็นท์ผาใบ 0 0 60,000 -100 % 0

โตะทํางาน 0 7,700 8,000 -100 % 0

โตะทํางาน (สป.) 0 15,400 0 0 % 0

โตะประชุม 0 15,200 0 0 % 0

โตะพับอเนกประสงค์ 0 0 37,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

พัดลมติดผนังขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 
จํานวน 4 ตัว

0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 29,700 -100 % 0

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลองวงจรปิด 0 0 0 100 % 120,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 31,000 33,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 16,990

เครื่องสํารองไฟฟ้า 11,700 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,700 304,000 171,200 147,990
รวมงบลงทุน 42,700 304,000 171,200 147,990

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ

15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาหนวยงานอื่นหรือสถาบัน
ภายนอก

0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,478,827.82 7,793,192.16 9,610,300 9,133,835
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 266,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 622,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 622,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000 15,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 15,000 637,200
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 961,320 1,389,010 2,087,880 10.76 % 2,312,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 16,610 12,780 -70.42 % 3,780

เงินประจําตําแหนง 28,500 46,500 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 709,320 682,440 851,480 4.16 % 886,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 35,460 24,460 46,000 4.35 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,734,600 2,159,020 3,076,140 3,329,220
รวมงบบุคลากร 1,734,600 2,159,020 3,076,140 3,329,220

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 9/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

71,900 46,100 300,000 16.67 % 350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 0 45,000 108,000 0 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 6,600 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 84,500 97,700 427,000 478,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 194,568 71,205 80,000 137.5 % 190,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในเขต
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

48,224 38,056 50,000 0 % 50,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 27,850 37,600 50,000 0 % 50,000

โครงการเคาะประตูบานเชิญเสียภาษี 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเคาะประตูบานเชิญเสียภาษี  450 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 10/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน        

157,645 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,896.66 5,101.11 20,000 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 437,633.66 151,962.11 260,000 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,579 49,371 50,000 40 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 466,440 347,497.21 500,000 0 % 500,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,850 19,550 20,000 50 % 30,000

วัสดุอื่น 13,532 14,297 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 550,401 430,715.21 590,000 600,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 380,252.73 403,817.54 500,000 0 % 500,000

คาบริการโทรศัพท์ 91,271.54 86,631.39 150,000 0 % 150,000

คาบริการไปรษณีย์ 4,517 7,415 55,000 -63.64 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 476,041.27 497,863.93 705,000 670,000
รวมงบดําเนินงาน 1,548,575.93 1,178,241.25 1,982,000 2,098,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 11/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 6,000 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน (กองคลัง) 0 3,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมราคา
ติดตั้ง)

0 0 0 100 % 64,800

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 0 100 % 18,000

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 0 30,000 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 15,400 0 0 % 0

โตะทํางาน (กองคลัง) 0 7,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 16,900 17,000 100 % 34,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 2,500 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 81,500 29,500 121,800
รวมงบลงทุน 0 81,500 29,500 121,800

รวมงานบริหารงานคลัง 3,283,175.93 3,418,761.25 5,087,640 5,549,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,762,003.75 11,211,953.41 14,712,940 15,320,055

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 12/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 152,760 0 0 100 % 222,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

18,175 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 476,360 0 0 100 % 522,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 58,525 0 0 100 % 64,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 705,820 0 0 808,740
รวมงบบุคลากร 705,820 0 0 808,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 84,500 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 84,500 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 84,500 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 790,320 0 0 828,740

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 13/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 196,920 211,020 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 551,355 821,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 75,465 105,020 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 823,740 1,137,440 0
รวมงบบุคลากร 0 823,740 1,137,440 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

109,100 56,800 120,000 -75 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 60,480 80,000 -50 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 109,100 117,280 200,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชุมทางวิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเนื่องในวันสถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 14/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 250,000

โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุก
เฉินกอนนําสงโรงพยาบาล

0 0 110,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให
แกพนักงานดับเพลิง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให
แกพนักงานดับเพลิง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด

7,450 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,450 0 220,000 410,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 15/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 57,800 20,000 200 % 60,000

วัสดุอื่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 57,800 70,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 116,550 175,080 490,000 560,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 7,500 -100 % 0

ตูเหล็กทึบแบบ  2  บาน (มอก.) 9,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตูเก็บถังดับเพลิงเคมีแหง (แบบถังคู) 0 24,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลองวงจรปิด 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,600 24,200 17,500 0
รวมงบลงทุน 9,600 24,200 17,500 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 16/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแกไขปัญหาผูมีอาการทาง
จิตกอเหตุรุนแรงอยางมีสวนรวมแบบ
บูรณาการ

0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนโครงการดานบรรเทาทุกข์สํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ

30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนศูนย์ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  
ตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 60,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 156,150 1,023,020 1,674,940 620,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 946,470 1,023,020 1,674,940 1,448,740

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 335,840 385,980 870,000 -0.58 % 864,960

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 17/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจาง 235,800 244,080 257,000 2.77 % 264,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 589,640 648,060 1,187,000 1,189,080
รวมงบบุคลากร 589,640 648,060 1,187,000 1,189,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 250,000 8 % 270,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 66,000 9.09 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 321,000 362,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 6,300 1,900 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 18/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในเขต
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

15,300 3,352 10,000 400 % 50,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 22,900 0 10,000 400 % 50,000

โครงการอบรมใหความรูกับบุคลากรทาง
การศึกษา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมใหความรูกับบุคลากรทาง
การศึกษา

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 44,500 5,252 45,000 125,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,762 22,657 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,750 9,500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 29,512 32,157 40,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 74,012 37,409 406,000 532,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน (กองการศึกษา) 0 0 7,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 19/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องปรับอากาศ 0 0 57,200 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 10,000 -100 % 0

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 0 100 % 9,000

โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 154 x 78 x 
75 ซม. จํานวน 1 ตัว

0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 82,200 31,000
รวมงบลงทุน 0 0 82,200 31,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 663,652 685,469 1,675,200 1,752,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,052,580 1,116,180 1,220,000 0.75 % 1,229,160

เงินวิทยฐานะ 42,000 59,500 137,400 22.27 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 727,560 798,480 823,000 14.88 % 945,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 50,700 45,360 108,000 -55.56 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,872,840 2,019,520 2,288,400 2,390,640
รวมงบบุคลากร 1,872,840 2,019,520 2,288,400 2,390,640

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 20/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 165,722.5 82,730 100,000 -15 % 85,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 79,750 79,750 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของเทศบาลตําบลโนนสวาง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของเทศบาลตําบลโนนสวาง

0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 21/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 988,775

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

854,630 788,100 971,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 1,219,920

รวมค่าใช้สอย 1,100,102.5 950,580 1,096,000 2,413,695
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,186,839 918,983 1,330,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,186,839 918,983 1,330,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,952.16 13,723.69 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,952.16 13,723.69 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 2,288,893.66 1,883,286.69 2,456,000 2,438,695

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

คาถมดินปรับระดับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีสุมังคลาราม

0 0 100,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 22/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลา
ราม

0 0 0 100 % 345,000

โครงการตอเติมหลังคาสนามเด็กเลนศูนย์
อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม

0 42,800 0 0 % 0

โครงการตอเติมหลังคาหองครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบานนาดี

0 0 45,000 -100 % 0

โครงการตอเติมหลังคาหองครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบานนาดี

0 0 0 100 % 45,000

โครงการปูกระเบื้องหองครัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานนาดี

0 0 0 100 % 25,000

โครงการปูกระเบื้องหองครัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานนาดี

0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 42,800 170,000 415,000
รวมงบลงทุน 0 42,800 170,000 415,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 23/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาทักษะการใช ICT เพื่อการ
เรียนรูของเด็กนักเรียน

0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 2,031,500 1,680,460 2,255,000 -100 % 0

สนับสนุนอาหารกลางวันใหแก ร.ร.บาน
ดอนปอ, ร.ร.บานโนนสวาง

0 0 0 100 % 2,058,000

อุดหนุนโรงเรียนบานดอนปอ 0 0 15,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานโนนสวาง 0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,031,500 1,680,460 2,285,000 2,088,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,031,500 1,680,460 2,285,000 2,088,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,193,233.66 5,626,066.69 7,199,400 7,332,335

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 24/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 15,000 15,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,856,885.66 6,311,535.69 8,889,600 9,099,415

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 22,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 22,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 22,000 0 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 25/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 480,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 480,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 60,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนภายใตโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

34,350 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก 29,993 17,980 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ดานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 26/58
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแกไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน

0 9,250 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุก
เฉินกอนนําสงโรงพยาบาล

316,400 298,575 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 0 10,000 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 42,425 60,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 27/58
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์ 

0 18,250 0 0 % 0

โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 380,743 396,480 295,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 380,743 396,480 355,000 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

180,000 180,000 220,000 0 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 180,000 180,000 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 220,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 560,743 576,480 575,000 850,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 560,743 598,480 575,000 850,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 167,460 196,920 211,020 68.38 % 355,320

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 28/58
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 287,460 316,920 331,020 475,320
รวมงบบุคลากร 287,460 316,920 331,020 475,320

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 287,460 316,920 331,020 475,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่

0 0 280,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
พิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 280,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 280,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 29/58
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึง
กาฬ

0 30,000 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึง
กาฬ

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 30,000 310,000 130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 287,460 346,920 641,020 605,320

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 474,190 601,990 486,000 -5.6 % 458,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

10,650 23,215 6,660 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 442,820 499,299 748,680 -36.06 % 478,680
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 63,045 59,141 89,580 -54.52 % 40,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,032,705 1,225,645 1,372,920 1,020,200
รวมงบบุคลากร 1,032,705 1,225,645 1,372,920 1,020,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 9,000 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 22,680 23,520 50,000 0 % 50,000

คาเชาบาน 0 0 36,000 -16.67 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 22,680 32,520 296,000 310,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 357,785 111,935 50,000 0 % 50,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 10,000

คาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 0 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 31/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

19,112 0 50,000 0 % 50,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0 4,900 50,000 0 % 50,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 28,700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 68,900 142,240 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 474,497 259,075 360,000 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,920 14,980 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 261,656 185,196 164,000 82.93 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,185 19,548 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 289,761 219,724 214,000 360,000
รวมงบดําเนินงาน 786,938 511,319 870,000 1,030,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาดไมต่ํากวา 12,000 BTU 
จํานวน 2 เครื่อง

43,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 32/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตูเก็บเอกสาร 0 15,000 0 0 % 0

พัดลมติดตั้งผนัง ขนาดใบพัด ๑๒-๑๖ นิ้ว  9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องสกัดคอนกรีต 0 22,000 0 0 % 0

ตูเชื่อมเหล็กกําลังไฟฟ้า ไมต่ํากวา 220 – 
400 A จํานวน 1 ตู

6,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 0 12,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,400 37,000 75,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมหองพัสดุเดิม  298,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหองพัสดุ 
(กองชาง)

86,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 385,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 443,400 37,000 75,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,263,043 1,773,964 2,318,420 2,050,200

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 33/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 34,530 152,760 1.96 % 155,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 3,550 15,900 -58.49 % 6,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 227,520 265,560 276,240 4.04 % 287,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 39,280 42,275 34,740 -17.27 % 28,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 266,800 345,915 479,640 478,500
รวมงบบุคลากร 266,800 345,915 479,640 478,500

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 83,263 143,445 200,000 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 83,263 143,445 200,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 83,263 143,445 200,000 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตัดคอนกรีต 0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 34/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไมชักฟิวส์ 0 0 19,000 -100 % 0

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 0 0 0 100 % 55,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมโลหะ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,000 95,500
รวมงบลงทุน 0 0 19,000 95,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดบึง
กาฬตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าโนนนอย 
หมูที่ 5 บานดอนปอ

0 291,711.6 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 291,711.6 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 291,711.6 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 350,063 781,071.6 698,640 774,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 467,040 447,402 478,080 1.31 % 484,320

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 35/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 52,380 44,598 41,340 -12.92 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 519,420 492,000 519,420 520,320
รวมงบบุคลากร 519,420 492,000 519,420 520,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31,920 31,920 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 31,920 31,920 40,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 21,000 46,100 0 0 % 0

คาธรรมเนียมกําจัดขยะ 54,792 150,138 150,000 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 33,890 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 109,682 196,238 180,000 180,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 36/58

73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 141,602 228,158 240,000 200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 661,022 720,158 759,420 720,320
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,274,128 3,275,193.6 3,776,480 3,544,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพในเขตตําบล
โนนสวาง

7,450 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพในเขตตําบล
โนนสวาง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ

0 0 0 100 % 165,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 37/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ

146,100 57,700 165,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 
เยาวชน

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 153,550 57,700 215,000 275,000
รวมงบดําเนินงาน 153,550 57,700 215,000 275,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน 0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10 
บานโนนงาม

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 60,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 60,000 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 153,550 57,700 275,000 305,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 153,550 57,700 275,000 305,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 38/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลโนน
สวางตอตานยาเสพติด

0 0 0 100 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลโนน
สวางตานยาเสพติด

60,000 99,950 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 60,000 99,950 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 60,000 99,950 0 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 60,000 99,950 0 100,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 39/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ

18,870 16,408 50,000 -100 % 0

โครงการประเพณีเทียนเขาพรรษา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 200,000 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง 35,000 50,000 50,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 70,000

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 99,750 0 30,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 35,450 0 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 49,575 49,575 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 40/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 438,645 115,983 170,000 390,000
รวมงบดําเนินงาน 438,645 115,983 170,000 390,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 438,645 115,983 170,000 390,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 175,600 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ชุมชนจัดการทองเที่ยว

161,400 0 0 0 % 0

โครงการประกวดคําขวัญประจําตําบล 11,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 348,200 0 0 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 41/58
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสราง 229,069 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 229,069 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 577,269 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน 0 0 20,000 50 % 30,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานดอนปอ
ตามโครงการแขงวาวเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่น

0 50,000 0 0 % 0

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแพบักดาวสาวเอ
ตําบลโนนสวางตามโครงการแขงขันวาว
ตานลมหนาวที่โนนสาวเอ

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 20,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 20,000 50,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 577,269 50,000 20,000 50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,075,914 265,933 190,000 540,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 42/58
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 661,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 467,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 31,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,160,340
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,160,340

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว 0 0 0 100 % 5,500

บล็อกไรสาย 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

0 0 100,000 -20 % 80,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 43/58
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมหองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโนนสวาง

0 249,500 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงสาย
ริมแกงอาฮง บานนายอรุณ พลภักดี-บาน
นายประมวล ศรีวงษ์) หมูที่ 5 บานดอนปอ

0 0 0 100 % 242,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบาน
นายเต็ม ศรีมะมัย-นายสุกรรณ์  เดชบุญ) 
หมูที่ 2 บานชัยบาดาล

0 0 0 100 % 39,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังปั๊ม
น้ํามัน นายบุญเลิศ สิบหมู - บานโนนงาม) 
หมูที่ 4 บานนาดี

0 0 0 100 % 242,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองไฮ - บานดอนปอ (โนนนอย) หมูที่ 8 
บานหนองไฮ

0 0 0 100 % 215,000

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (ชวงสี่แยกบานนายบุญศรี บุตรพรม 
– บานนายพงศักดิ์ บุตรพรม) หมูที่ 7 บาน
บูรพา

0 0 0 100 % 287,000

กอสรางโรงจอดรถเทศบาลตําบลโนนสวาง 0 0 0 100 % 144,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 44/58
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กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบาน น.ส.นิภาพร มวงแกว - 
หลังบาน นายศิลป์ชัยสุทธิประภา) หมูที่ 3 
บานสรรทวี

0 0 0 100 % 383,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบานนางจุฬาลักษณ์  
แกวสะอาด-นางพงษ์  เพชรประกอบ) หมูที่ 
3 บานสรรทวี

0 0 0 100 % 209,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบานนางถนอม จันทร์น้ําคํา-ทต
.โนนสวาง) หมูที่ 11 บานโนนดู

0 0 0 100 % 194,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบานนางไพวัลย์ มงคลชู-บาน
นายคําพร อินทร์ออน)  หมูที่ 4 บานนาดี

0 0 0 100 % 76,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนางรุงแข จันทร์ญายงค์ - 
บานนายประวร บรรณบดี) หมูที่ 2 บาน
ชัยบาดาล

0 0 0 100 % 186,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนางสตรี สกุลชัย - นาย
วิเชียร สีสิงห์) หมูที่ 1 บานโนนสวาง

0 0 0 100 % 253,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 45/58
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กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนายเดโช โหราจันทร์ - นาย
สวาง พลภักดี) หมูที่ 2 บานชัยบาดาล

0 0 0 100 % 153,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนายเดิน นาพิมล - บานนาง
บัวไล สุภา) หมูที่ 8 บานหนองไฮ

0 0 0 100 % 180,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนายทองแดง ขวาโกสม - 
บานนางจันทร์ สังกะสี) หมูที่ 4 บานนาดี

0 0 0 100 % 61,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนายทองสุข สุทธิประภา - 
บานนายสิน สุดตานนต์) หมูที่ 1 บานโนน
สวาง

0 0 0 100 % 175,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนายบุญเชื่อม แสงประจักษ์ 
- นางอบ  แดนศิริมา) หมูที 9 บานพรนิยม

0 0 0 100 % 445,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนายวีระชัย สุรินทร์ - บาน
นางสาวกิติยาพร มะลาศรี) หมูที่ 5 บาน
ดอนปอ

0 0 0 100 % 218,000

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนายหนู  สังกะสี-ศาลา
ประชาคม) หมูที่ 1 บานโนนสวาง

0 0 0 100 % 124,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 46/58
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กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายลําหวยลึกตอนบนนานาง
ณัฐนันท์  ศิริรัตน์) หมูที่ 9 บานพรนิยม

0 0 0 100 % 92,000

กอสรางสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ชวงบานนายเรืองฤทธิ์ ขุน
คา-บานนายชุติพนธ์ เครือวัลย์) หมูที่ 5 
บานดอนปอ

0 0 0 100 % 65,000

โครงการกอสรางบอพักทอระบายน้ําและ
รางระบายน้ํา (ขางวัดสวางสําราญธรรมคุณ) 
หมูที่ 1 บานโนนสวาง

0 0 0 100 % 32,000

ปรับปรุงเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
หนองดินดํา - โคกกระแซ) หมูที่ 6 บาน
หนองดินดํา

0 0 0 100 % 211,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานนาดี

270,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานดอนปอ

478,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางขยายไหลทางถนน คสล
.หมูที่ 1 บานโนนสวาง

265,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 4 (ชวงบาน
นางแสงจันทร์ ละครพล - นายถวิล ตาดบัว)

0 0 86,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 47/58
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โครงการกอสรางถนนคสล. (จากบานโนน
งาม  ม.10 -  ถนนคสล. แยกบานบูรพา ม
.7)

0 0 277,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคสล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา 
(สายบานหนองไฮ - บานดอนปอ ทางโนน
นอย)

0 208,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 (สายบานนายเต็ม ศรีมะมัย ถึง นาย
สุกรรณ์ เดชบุญ)

0 0 39,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บานชัยบาดาล
(บริเวณขางวัดศรีสุมังคราราม ฝั่งทิศตะวัน
ออก)

0 94,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 (สายบานหนองไฮ – บานดอนปอ 
(โนนนอย))

0 0 216,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 1 (ชวงนา
นางสายทอง จันทวงศ์ - ลําหวยอาฮง ตําบล
ไคสี)

0 0 133,000 -100 % 0

โครงการกอสรางทอเหลี่ยม หมูที่ 9 สาย
ลําหวยผึ้ง นานายบุญถม คําพูล

115,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 48/58
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โครงการกอสรางทํานบปิด-เปิด หมูที่ 9 นา
นางไพวัลย์ มงคลชู

111,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายไหลทาง หมูที่ 9 บานพรนิยม

356,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายไหลทาง หมูที่ 9
(สายบานนายสันติ ชางยนต์ - บานนายบุญ
เลิศ สิบหมู)

0 208,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูที่ 7 บานบูรพา         

730,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางโรงจอดรถเทศบาลตําบล
โนนสวาง

0 0 106,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม. 7 (ชวงสี่แยกบาน
นางลี คําแหงพล – สามแยกบานนายสนิท 
ดวงเลิศ)

0 0 76,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.1
(ชวงบานนายกงใจ แสงวงษ์ - นายสวัสดิ์ 
หงษ์จุมพล - นายเปี่ยง จินาวรณ์)

0 263,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 49/58
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.1
(ชวงศาลาประชาคม ม.1 - นายบุญมี ศิริ
สุวรรณ - นายประสาน อนุพันธ์)

0 207,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.2 (ชวงบานนายเดโช 
โหราจันทร์ – นายสวาง พลภักดี)

0 0 155,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.3 บานสรรทวี
(จากบานนายสมร มวงแกว - ศาลา
ประชาคมหมูบาน)

0 315,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.4 (จากบานนางไพ
วัลย์ มงคลชู – นายคําพร อินทร์ออน)

0 0 75,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.5 (ชวงบานนาย
ประสาน สิงบริคัน – สามแยกป้ายหมูบาน 
บานดอนปอ)

0 0 309,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.5
(ชวงบานนายพรมมา เบาคํา - แยกบาน
ชัยบาดาลบานนายลวน นิลเกตุ)

0 266,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 50/58
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. หมู 3 บานสรรทวี 
(จากบาน น.ส.นิภาพร มวงแกว – หลังบาน
นายศิลป์ชัย สุทธิประภา)

0 0 253,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 1 (ชวงบานนาย
หนู สังกะสี – ศาลาประชาคม หมูที่ 1)

0 0 122,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 2 (ชวงบานนาง
รุงแข จันทร์ญายงค์ - บานนายประวร 
บรรณบดี)

0 0 184,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 5 (ชวงบานนายวี
ระชัย สุรินทร์ - บานนางสาวกิติยาพร มะ
ลาศรี)

0 0 217,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 6 (ชวงบานนายสี 
ป้องปาน - นางชา โจมฟอย)

0 0 301,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 9 (ชวงบานนาย
บุญเชื่อม แสงประจักษ์ - นางอบ แดนศิริ
มา)

0 0 442,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 51/58
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง ม.1 (ชวงบานนางสตรี สกุล
ชัย – นายวิเชียร สีสิงห์)

0 0 247,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทางคสล. หมูที่ 2 
บานชัยบาดาล (ชวงบานนายถาวร อะภัย - 
บานบุญชัย เข็มศิริ)

0 460,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทางคสล. หมูที่ 6
(ชวงบานนางสีดา รินทรักษ์ - บานนางแดง 
สุรยุทธ)

0 334,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร

99,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 (สายหนองดินดํา-โคกกระแซ)

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 7 บานบูรพา – หมูที่ 4 บานนาดี (ชวง
บานนายบุญศรี บุตรพรม – บานนายสุด 
ทักษ์สิน)

0 0 300,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมคอนกรีตเสริมเหลก หมูที่ 
2 บานชัยบาดาล

162,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 7 บาน
บูรพา (ชวงบานนายบุญเม็ง สุทธิประภา - 
บานนางศิริเลิศ ศรีพุทธทา)

0 178,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมเกรดเกลี่ยถน
ลูกรัง ภายในหมูบาน/ถนนสูพื้นที่การ
เกษตร

0 280,000 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบล
โนนสวาง

0 0 170,000 -100 % 0

ปรับปรุงซอมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ภาย
ในหมูบาน/ถนนสูพื้นที่การเกษตร

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,586,000 3,063,000 4,108,000 4,406,000
รวมงบลงทุน 2,586,000 3,063,000 4,108,000 4,416,500

รวมงานก่อสร้าง 2,586,000 3,063,000 4,108,000 5,576,840
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,586,000 3,063,000 4,108,000 5,576,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ดานการใหความชวยเหลือเกษตรกรผู
มีรายไดนอย

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางทํานบปิด-เปิดน้ํา (บริเวณลําหวยผึ้ง 
นานางทองแทง บุตรพรม) หมูที่ 9 บานพร
นิยม

0 0 0 100 % 223,000

โครงการกอสรางทํานบปิด-เปิดน้ํา หมูที่ 9 
บานพรนิยม (บริเวณลําหวยผึ้ง นานางทอง
แทง บุตรพรม)

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกกั้นแนวเขตแกงอาฮง 
บริเวณนานายประเสริฐ โยธารักษ์

35,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขุดวางทอระบายน้ําขามลําหวยอา
ฮงตอนบน หมูที่ 6 บานหนองดินดํา

184,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 219,000 0 350,000 223,000
รวมงบลงทุน 219,000 0 350,000 223,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 219,000 0 350,000 273,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมประมงตําบลโนนสวาง 20,000 23,000 30,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมประมงตําบลโนนสวางตาม
โครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 23,000 30,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 23,000 30,000 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20,000 23,000 30,000 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 239,000 23,000 380,000 323,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  10:14 หนา : 55/58

92



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 300,600 332,760 337,440 1.46 % 342,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 42,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 342,600 380,760 385,440 390,360
รวมงบบุคลากร 342,600 380,760 385,440 390,360

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 235,946.5 187,100 300,000 0 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 235,946.5 187,100 300,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 680,776.79 835,424.68 800,000 12.5 % 900,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 680,776.79 835,424.68 800,000 900,000
รวมงบดําเนินงาน 916,723.29 1,022,524.68 1,100,000 1,200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
ขนาด  10 แรงมา

0 0 0 100 % 80,000

เครื่องปั้มน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

0 0 7,000 -100 % 0

เครื่องปั๊มน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
ขนาด 5 แรงมา

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 3 แรงมา 25,000 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 40,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา 
จํานวน 1 เครื่อง.

0 0 40,000 -100 % 0

ปั๊มน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 
10 แรงมา

0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 3 แรงมา 0 0 0 100 % 64,000

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 3 แรงมา 0 0 25,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตูควบคุมพรอมติดตั้งระบบการผลิตน้ํา
ประปา

0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,000 0 162,000 230,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ขยายเขตประปาภายในตําบลโนนสวาง 0 0 0 100 % 24,000

โครงการขยายเขตประปาภายในตําบลโนน
สวาง

0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 18,000 24,000
รวมงบลงทุน 25,000 0 180,000 254,000

รวมงานกิจการประปา 1,284,323.29 1,403,284.68 1,665,440 1,844,360
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,284,323.29 1,403,284.68 1,665,440 1,844,360

รวมทุกแผนงาน 39,092,342.07 38,344,804.17 48,455,000 47,970,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนสวาง

อําเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,970,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,512,750 บาท
งบกลาง รวม 8,512,750 บาท

งบกลาง รวม 8,512,750 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลโนนสวาง ในอัตราร้อยละ 5 ของคาตอบ
แทน พร้อมกับหักคาตอบแทนพนักงานจ้างในอัตราเดียว
กัน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24 ธันวาคม  2561 ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพื่อให้ความคุ้มครอง
แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมา
จากการทํางานให้แกนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้เมื่อวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2561 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจายโดยประมาณ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,780,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน 600 คน ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ
. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562  ประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563 และหนังสือดวนที่สุด มท 0810.6/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,152,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ จํานวน 120 คน ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ
. กําหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562  ประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563 และหนังสือดวนที่สุด มท 0810.6/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 15 คน คนละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน ตาม
ภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนละขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562  ประกาศคณะกรรมการกระจา
ยอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัด
สรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และหนังสือดวนที่
สุด มท 0810.6/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องการซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง 

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายในกรณีที่มีความจําเป็นหรือไมสามารถคาดการณ์ได้ลวง
หน้าหรือ กรณีฉุกเฉินไมได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้ไมเพียงพอ
และมีความจําเป็นต้องจายหรือในกรณีจําเป็นเรงดวนเพื่อบรรเทา
สาธารณภัยตาง ๆ โดยตั้งไว้ตามดุลยพินิจของผู้บริหารองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นเชน การป้องกันและแก้ไข ชวยเหลือผู้
ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยและคา
ใช้จายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ข้อ 19 และหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน
งานงบกลาง
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้นสัญญาณไฟ
จราจร ป้ายจราจร กระจกโค้ง กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ
. 2522 มาตรา 146 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการ
จราจร  ปรากฎในแผนงานงบกลาง

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย จํานวน 40,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยรายปี โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงประจําปีที่ผานมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แตจะต้องไมน้อยกวาร้อยละ
เศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับดังกลาว แตทั้งนี้จะต้องไม
เกิน 750,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยราย
จายขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ
. 2555  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 693,750 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือที่ มท 0808.5/ว31 ลง
วันที่ 21  ตุลาคม 2563  โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 3 ของรายได้ตามงบประมาณรายจายทั่วไปไมรวมเงินจาก
พันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนสวาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพการบริหารงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนสวางและคาใช้จายที่เกี่ยว
ข้องกับการตั้งสมทบไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (จํานวน
ประชากร 7,501 คน) ณ กรกฎาคม 2564 ตามข้อ 8(2) สมทบไม
น้อยกวาร้อยละ 40 กรณีรายได้ไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ล้าน
ถึง 20 ล้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม   ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2561  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 (พ.ศ
. 2562) และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172  ลงวันที่  24 ธันวาคม  2561 ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,133,835 บาท

งบบุคลากร รวม 7,430,845 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหาร ดังนี้
  - นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท
  - รองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ ละ 15,180
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท
  ซึ่งคํานวณตั้งจายจากรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบ
ประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม หรือ เงินอุดหนุน
ทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปเกิน 10
 ล้านบาท แตไมเกิน 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วย เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผู้บริหารดังนี้
  - นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 48,000 บาท
  - รองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ ละ 3,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
  ซึ่งคํานวณตั้งจายจากรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบ
ประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม หรือ เงินอุดหนุน
ทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปเกิน 10
 ล้านบาท แตไมเกิน 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วย เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหาร ดังนี้
  - นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12
 เดือน       เป็นเงิน 48,000 บาท
  - รองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ ละ 3,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
  ซึ่งคํานวณตั้งจายจากรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบ
ประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม หรือ เงินอุดหนุน
ทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปเกิน 10
 ล้านบาท แตไมเกิน 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วย เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  11:53:29 หน้า : 6/102

101



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ดังนี้
  - เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน115,920 บาท
  - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท
  ซึ่งคํานวณตั้งจายจากรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบ
ประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม หรือ เงินอุดหนุน
ทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปเกิน 10
 ล้านบาท แตไมเกิน 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วย เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ดังนี้
  - ประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 182,160 บาท
  - รองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 149,040 บาท
  - สมาชิกสภาเทศบาล 10 อัตราๆละ 9,660
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท
  ซึ่งคํานวณตั้งจายจากรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบ
ประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม หรือ เงินอุดหนุน
ทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปเกิน 10
 ล้านบาท แตไมเกิน 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วย เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,806,205 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,565,225 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ดังนี้
  - ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  - รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
  - หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  - นักทรัพยากรบุคคล (ชํานาญการ)
  - นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
  - นิติกร (ปฏิบัติการ)
  - เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 95,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหนง ปลัดเทศบาล(นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30
 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เงินเพิ่มการพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานผู้มี
สิทธิ์ได้รับในอัตราเดือนละ 980 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 11,760 บาท      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
  - ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
  - รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
  - หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
  - หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
  - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น)  อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 18,000 บาท
  - หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566)  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 859,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร (ผู้มีคุณวุฒิ) เดือน
ละ 12,940 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,280 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) เดือนละ 13,650
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 163,800 บาท
  พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา
  - นักการ เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 108,000 บาท
  - แมบ้าน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 108,000 บาท
  - ภารโรง เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 108,000 บาท
  - พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน             เป็นเงิน 108,000 บาท
  - คนงาน (ทั่วไป) เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 108,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 64,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร (ผู้มีคุณวุฒิ) เดือนละ 345
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,140 บาท
  พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา
  - นักการ เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท
  - แมบ้าน เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท
  - ภารโรง เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท
  - พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 12,000 บาท
  - คนงาน (ทั่วไป) เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 12,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566)ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 590,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 405,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  จํานวน 400,0000
 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ2์558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล ( ก.ท.จ.บึงกาฬ ) เรื่องหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 31
 มีนาคม 2558
2. คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานลูกจ้าง จํานวน 5,000
 บาท สําหรับคาเบี้ยประชุม คาพาหนะของกรรมการ และหมาย
ความรวมถึงคาสมนาคุณด้วย โดยคาสมนาคุณ หมายความวา คา
ตอนแทนการออกข้อสอบและคาตรวจกระดาษคําตอบ การ
ประชุม หมายความวาการประชุมของคณะกรรมการเพื่อดําเนิน
การคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างและคาใช้จายที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการที่เทศบาลแตงตั้ง
ขึ้น เชน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คณะกรรมการสรรหาฯลฯ และคณะกรรมการที่สภา
เทศบาลแตงตั้งขึ้น เชน คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นต้น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะสวนใหญ
จะต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกคาซักฟอก คา
เชา เครื่องถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลมตางๆคาโฆษณาและเผย
แพร คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียมตางๆคาเบี้ยประกัน คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาฯลฯ รวมทั้งคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ตามหนังสือที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจํานวน 10,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือทัศนศึกษา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับโดยจายเป็นคา
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและบริการอื่นที่จํา
เป็น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/0766  ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบมท.วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการ จํานวน 25,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร
เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆที่จําเป็น
ต้องจาย ที่เกี่ยวข้องในการรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เข้า
รวมประชุมเป็นต้น  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/0766  ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบมท.วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของขวัญ  ของรางวัล  คาพวงมาลัยชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลคาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้กระเข้าดอกไม้และพวงมาลาพานประดับพุม
ดอกไม้ สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ ในพิธีการวันสําคัญตามวาระ
และโอกาสที่จําเป็น และต้อนรับคณะบุคคลตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินและ
คาใช้จายอื่นๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดูแลรักษาและป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้รวมกันเชน การสอบ
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ
ประโยชน์ การจัดทําทะเบียน  การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงการตรวจสอบหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทํา
แผนที่ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์และคาใช้จาย
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ. 2553 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)หน้า 106 ข้อ 2)
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อประชา
สัมพันธ์ข้อมูลขาวสารของเทศบาล และให้บริการนอกสถาน
ที่ และการบริการอื่น ๆ ให้กับประชาชน อาทิเชน คาวัสดุ คาสื่อ
โครงการ คาสถานที่ และคาใช้จายตางๆที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ขอ
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ข้อ 1)

โครงการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และบุคคลดีเดน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างดีเดน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาพิมพ์และเขียน
เกียรติบัตร คาใส่กรอบเกียรติบัตร คาโลรางวัล คาจ้าง
เหมาบริการ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงานและคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในโครงการ โดยขออนุมัติถัวจาย
ทุกรายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่  3 หน้า 20 ข้อ 2 )

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลโนนสวาง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลโนนสวาง ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง ดื่ม คาวัสดุ
สํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาของขวัญของรางวัล คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คายานพาหนะในการเดิน
ทาง และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดฝึกอบรมขอถัวเฉลี่ย
จายทุกรายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่  3  หน้า  21  ข้อ 3)
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โครงการยกระดับการมีสวนรวมภายใต้การมีสวนรวมองค์กรหลัก  4  
ฝ่าย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการยกระดับการมีสวน
รวมขององค์กรหลัก 4 ฝ่าย ในการพัฒนาท้องถิ่น การปรับปรุง
ภารกิจให้สอดคล้องตามอํานาจหน้าที่และสนองตอการพัฒนา
ชุมชน อาทิเชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดประชุม คานํา่ดื่ม หรือคาใช้
จายเพื่อการนี้ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่  3 หน้า 21 ข้อ 4 )

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวัน
เทศบาล 24 เมษายน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คา
ของขวัญของรางวัล  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่  3 หน้า 20 ข้อ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแชมและบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศเครื่องถาย
เอกสาร เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์สวนกลาง ฯลฯตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เชน
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกถายเอกสารแบบพิมพ์
งานทะเบียน เก้าอี้พลาสติกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว อาทิเชน แปรง
น้ํายาขัดห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนดิสก็
เม้าท์ แป้นพิมพ์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
  พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบลงทุน รวม 147,990 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,990 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลัง จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 2
 หลังๆ ละ ราคา 5,500 บาท ใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต หรือไมน้อย
กวา 88x40x87 เซนติเมตร
- โครงทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.06 เซนติเมตร 
- กรอบประตูทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.06
 เซนติเมตร ยึดติดกับแผนกระจกใส หนาอยางน้อย 0.20
 เซนติเมตร
- มีชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผนหนา ไมน้อยกวา 0.05
 เซนติเมตร อยางน้อย 2 แผน
- บานเลื่อนกระจกล็อกด้วยระบบกุญแจ
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.0/ว1989
 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย  แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร  แบบที่ 2 สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ  และงาน
อื่นๆ  ราคา  120,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อย
กวา  2,560 x 1,920 pixel  หรือไมน้อยกวา 4,915,200  pixel 
- มี frame  rate  ไมน้อยกวา  25  ภาพตอ
วินาที (frame  per  second)  ที่ความละเอียดของภาพไมน้อย
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กวา  2,560 x 1,920  pixel  หรือไมน้อย
กวา  4,915,200  pixel 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut  filter  หรือ  Infrared  Cut-
off  Removable  (ICR)  สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด  ไมมากกวา 0.13 LUX  สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX  สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา  ( Bฺlack/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image  Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
น้อยกวา  4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion  Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้  อยางน้อยดังนี้

    1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
    2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
    3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กําหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide  Dynamic  Range 
หรือ Super Dynamic  Range)  ได้
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย  2
  แหลง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open  Network  Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกวา และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE  802.3af  หรือ  IEEE  802.3at  (Power  over 
 Ethernet) ในชองเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS , "NTP 
หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได้เป็นอยางน้อย
- มีชองสําหรับบันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ  SD  Card  
หรือ MicroSD  Card  หรือ Mini  SD  Card
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- ต้องมี Software  Development Kit (SDK)  
หรือ Application  Programming  Interface (AOI) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์  2564  ประกาศ ณ วัน
ที่  19 กุมภาพันธ์  2564  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ จํานวน 16,990 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เครื่องปริ้นท์มัลติฟังก์ชันอิงค์
เจ็ท ฟังก์ชันระบบอิงค์เจ็ท (Print/ Copy/ Scan/ Fax/ PC-
Fax/ Direct Print) ความเร็วการพิมพ์ สี/ขาว-ดํา 27/35 แผนตอ
นาที(Fast Mode)/ 20/22 แผน/นาที(ISO) A4 พิมพ์งานแผนแรก
ความเร็ว 6 วินาที ความละเอียดการพิมพ์ 1,200 x 4,800 dpi,  
พิมพ์ถายเอกสาร สแกน และพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ ใช้ขนาด
กระดาษได้ถึง A3 ใช้งานได้หลายขนาด สะดวก รองรับการพิมพ์
ผาน NFC (Near Field Communication)
•มัลติฟังก์ชันระบบอิงค์เจ็ท (Print/ Copy/ Scan/ Fax/ PC-
Fax/ Direct Print)
•ความเร็วการพิมพ์ สี/ขาว-ดํา : 27/35 แผนตอ
นาที(Fast Mode)/ 20/22 แผน/นาที(ISO) A4
•พิมพ์งานแผนแรกความเร็ว 6 วินาที
•ความละเอียดการพิมพ์ 1,200 x 4,800 dpi
•พิมพ์ถายเอกสาร สแกน และพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติได้ถึง A3
•รองรับการพิมพ์ผาน NFC (Near Field Communication)
•ถายเอกสาร 9/12 แผนตอนาที(ISO)
•ความละเอียดสแกนสูงสุด 19,200 x 19,200dpi(interpolated)
•แฟกซ์ 3 วินาที/แผน, รองรับ PC Fax (Mac ได้เฉพาะสง
•จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 3.7 นิ้ว แบบ Touch Panel
•Direct Print ให้คุณพิมพ์งานผาน USB Flash Drive
•ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ถึงขนาด A3
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•ถาดกระดาษด้านลางรองรับได้ถึงขนาด A3
•ชองใสกระดาษอเนกประสงค์ ได้ถึงขนาด A3
•รอง
รับ 
WiFi Print, Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria, Google 
Cloud Print
•หนวยความจํามาตรฐาน 256 MB
•วัสดุการพิมพ์ หมีกแยก 4 สี LC-3617 BK/C/M/Y 
หรือ LC-3619 XLBK/XLC/XLM/XLY
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.0/ว1989
 ลว 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาหนวยงานอื่นหรือสถาบันภายนอก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา ซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอสร้างหรือไมได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง โดยจ้างหนวยงานหรือสถาบันภายนอกที่
เป็นกลางมาดําเนินการสํารวจ การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.บึงกาฬ) 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 637,200 บาท
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งบบุคลากร รวม 622,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 622,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ)    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน (ผู้มีคุณวุฒิ) เดือนละ 22,240 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 266,880 บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น และการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน การจัดเวที
ประชาคม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565    หน้า 140 ข้อ 2)
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,549,020 บาท
งบบุคลากร รวม 3,329,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,329,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,312,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 7 อัตรา คือ ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานคลัง ระดับต้น), ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น), ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น), ตําแหนง นักวิชาการ
เงินและบัญชี, ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, ตําแหนง เจ้า
พนักงานการเงินเละบัญชี และตําแหนง เจ้าพนักงาน
พัสดุ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานเทศบาล
สอดคล้อง กับระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30
 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566
) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท, ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และ
ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 886,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา คือ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้, ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี,ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ, ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา คือ ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป (พนักงานจดมาตรวัดน้ํา), ตําแหนง คนงานทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30
 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566
) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 และ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,098,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 478,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2. คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 270,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ ให้แกพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.,ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  11:53:29 หน้า : 28/102

123



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะสวนใหญจะต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้างเหมาบริการ ใน
กิจการกองคลัง เชน จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัด
จ้าง คาจ้างทําของ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจ้างปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
อื่นๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมารณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลัก
เกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในเขตราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จาย
อื่นๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษีเป็น
การประชาสัมพันธ์การชําระภาษี รวมทั้งอํานวยความสะดวกของ
ประชาชนในการชําระภาษี อาทิเชน คาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ คาอาหาร คาป้ายรณรงค์ คาเอกสารแผนพับ ใบ
ปลิว หรือกิจกรรมอื่นๆที่เป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2543 ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 142 ข้อ 7)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดให้
สามารถใช้การได้ดี เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรศัพท์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ และอื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตําบล
โนนสวาง ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมารณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ปรากฏในเผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ตรายาง หมึกถายเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ใบเสร็จคาน้ําประปา ใบเสร็จคาตลาด ใบเสร็จขยะ
มูลฝอย แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้  ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมารณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

พื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง เป็นต้น ตามหนังสือที่  ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมา
รณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถาย
เอกสาร เชน แผนดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ หมึกปริ้นตอร์
โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ  ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมารณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 670,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล ไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้าตลาด ของเทศบาลที่เป็นผู้ดําเนินการเองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์และคาบริการอินเตอร์เน็ตของสํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนสวาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย์ อากร
คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาลงทะเบียน คาสงพัสดุครุภัณฑ์ คาโทร
สาร เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  11:53:30 หน้า : 32/102

127



งบลงทุน รวม 121,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมราคาติดตั้ง) จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(รวมราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 2 เครื่อง 
ราคา 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณธพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้
   (1) สวิตช์ 1 ตัว 
   (2) ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
   (3) สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8)  รับประกันอยางน้อย 1 ปี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
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ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 2 หลัง หลัง
ละ 9,000 บาท ใช้เก็บเอกสารงานกองคลัง เทศบาลตําบลโนน
สวาง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาด 4 ฟุต หรือไมน้อย
กวา 120.1 x 45 x 180 ซม.
- โครงตู้ทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.6 มม.
- กรอบประตูทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.6 มม.ยึดติดกับ
แผนกระจกใส หนาอยางน้อย 2 มม.
- มีชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.5 มม. อยาง
น้อย 3 แผน
- บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์
โดยใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยางประหยัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.0/ว 1989 ลว.22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1GHz
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง ราคา 2,500 บาทโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 828,740 บาท

งบบุคลากร รวม 808,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 808,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 222,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติ
การ) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 522,480 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา
  - พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (ผู้มีทักษะ) เดือนละ 11,060
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 132,720 บาท
  - พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) เดือนละ 12,950
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,400 บาท
  - พนักงานวิทยุ (ผู้มีทักษะ) เดือนละ 10,530 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 126,360 บาท
  พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา
  - คนงาน (ประจํารถน้ํา) เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 64,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา
  - พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (ผู้มีทักษะ) เดือนละ 2,000
 บาท       จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
  - พนักงานวิทยุ (ผู้มีทักษะ) เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
  - พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) เดือนละ 335 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 4,020 บาท
  พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา
  - คนงาน (ประจํารถน้ํา)  เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน      เป็นเงิน 12,000 บาท
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตอบแทนบุคคล,คาป่วยการ เจ้าหน้าที่และ
สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่งมอบหมายภารกิจ การรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  รวมทั้งคาใช้จายตางๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 มาตรา16  (29),(30)       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน       
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน โดยการปฏิบัติงานตามหน้าที่
กรณีที่มีความจําเป็นเรงดวนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก พนักงานดับเพลิง ประชาชนและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 109 ข้อ 3)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ โดยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําท้อง
ถิ่นที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งอันจะสง
ผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้
อยางรวดเร็ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ
.ศ. 2557 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 5329 ลว. 26 ธันวาคม 2562 ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้า 15 ข้อ 2)
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โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เพิ่มศัยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
และให้มีความพร้อมอยูตลอดเวลา เป็นคาใช้จาย อาทิเชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหารวาง  อาหาร คาวิทยากร หรือคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ โดยขออนุมัติถัวเฉลี่ยทุกรายการ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หน้า 109 ข้อ 2)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แกพนักงานดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แกพนักงานดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปราก
ฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 112 ข้อ 8)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด เพื่อ
ให้เกิดความรวมมือในการป้องกันยาเสพติดและคาใช้จายที่เกี่ยว
ข้องกับการนี้ตามหนังสือที่ มท 0810.6/ว 3188 ลว
. 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นปรากฎในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 109 ข้อ 1)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชุดฝึกเตรียมความพร้อม เชน ชุดหมี
ชุดดับเพลิง เสื้อสะท้อนแสง หน้ากาก ถุงมือดับเพลิง
รองเท้าดับเพลิง ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง หมวกดับเพลิง
เครื่องแบบ เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลว.28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆที่จําเป็น
ต้องใช้ในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ข้อ
ตอ สายสงน้ําดับเพลิง ผงเคมีแห้งโฟม ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี
แห้ง ฯลฯ ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ
. 2552 มาตรา 50 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว ว1095 ลว
.28 พฤษภาคม 2564  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตกอเหตุรุนแรงอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรหอคําในการฝึกอบรม
อาสาสมัครดูแลผู้มีปัญหาทางจิตของชุมชน สร้างระบบเฝ้าระวัง
และป้องกันตนเอง อาทิเชน คาใช้จายในการฝึกอบรม อาหาร
วาง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ปราก
ฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่  3  หน้า 12  ข้อ 4

อุดหนุนศูนย์ตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ให้แกศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้า 112 ข้อ 10)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,752,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,189,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,189,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 864,960 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนจํานวน 2 อัตราดังนี้ ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ตําแหนง หัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาทั่วไป ระดับ
ต้น) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา 3,500 บาท,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (ประเภทอํานวย
การระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,120 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 264,120
 บาท ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566) ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 532,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 362,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานจ้างสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ประจํา และพนักงานจ้างตามภารกิจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์อื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.บึงกาฬ) เรื่อง และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ.ศ
. 2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ปรากฏในแผนงานศึกษา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานจ้าง
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ๋ ต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ปราฏกในแผนงานการศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศ
บาล พรัอมทั้งบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก คา
ธรรมเนียม ตางๆ ฯลฯ รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในเขตราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัม
นาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราฃการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเพิมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2564 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียบตางๆ  ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

โครงการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการ
ศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 113 ข้อ 1)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกถาย
เอกสาร แบบพิมพ์ งานทะเบียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้
ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผน
ดิสก์ เมาส์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจกสูงจํานวน 1 หลังราคา
หลังละ 9,000 บาท ใช้เก็บเอกสารงานกองการศึกษา เทศบาล
ตําบลโนนสวาง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   - ตู้เหล็กทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.6 มม
   - กรอบประตูทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.6 มม.ยึดติด
กับแผนกระจกใน หนาอยางน้อย 0.5 มม. อยางน้อย 3 แผน
    - บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
    - สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
    ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์
โดยราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยางประหยัดตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.0/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
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สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์โดย
ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อยางประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.0/ว 1989 ลว.22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,332,335 บาท
งบบุคลากร รวม 2,390,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,390,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,229,160 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน 4 อัตรา ตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้าย
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือนวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) และตามหนังสือที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะของพนักงานครูเทศบาลตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนง
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลง
วันที่ 5 มกราคม 2550 และตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) และตาม
หนังสือที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ปรากฏในแผนงานการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 945,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา ได้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (ไม
กําหนดคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฎในแผนงานการศึกษา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ จํานวน 7 อัตรา ได้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง 
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
(ไมกําหนดคุณวุฒิ) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 7 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา ตามระเบียบคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวของของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 6)  พ.ศ. 2558 และตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว138
 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566)  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 2,438,695 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงาน
เทศบาล พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏใน
แผนการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 2,413,695 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกอนระดับวัยเรียนและประถมศึกษาและ
จ้างเหมาบริการอื่นๆ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และประกาศกรรมการคา
จ้าง เรื่อง อัตราคาจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ 10) ลงวัน
ที่ 1 มกราคม 2563  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการเข้ารวมแขงขันทักษะวิชาการให้
แก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 114 ข้อ 4)
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โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันเด็ก ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เชน 
คาใช้จายในพิธี เปิด-ปิด คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของที่ระลึกคาของขวัญของรางวัล เงินรางวัล คาโล
รางวัล คาถ้วยรางวัล คาตอบแทนให้เจ้าหน้าที่
 คาสมนาคุณ คาเลี้ยงรับรอง  คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ โฆษณา
และเผยแพร
คาถายเอกสาร คาเข้าเลมเอกสาร คาวัสดุงานบ้าน งานครัว คาเชา
เต้นท์ คาเช้าเครื่องเสียง คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ คาล้างอัดขยายภาพสี และ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในเขต
ตําบลโนนสวาง ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 113
 ข้อ 2)

โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาล
ตําบลโนนสวาง

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของเทศบาลตําบลโนนสวาง ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 สวน
ที่ 3 มาตรา 50 (6) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 16 ข้อ 1)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 988,775 บาท

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 663,705
 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีสุมังคลาราม จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 21 บาท ตาม
หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2614-2565) หน้า 115 ข้อ 8 
2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้ 325,070 บาท เพื่อจัด
สรรให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565 ) หน้า 116 ข้อ 9) ตามรายละเอียด ดังนี้
1.คาจัดการเรียนการสอน (สําหรับเด็กอายุ    
    2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700บาท/ปี
2.คาหนังสือเรียน (สําหรับเด็กอายุ 3-5ปี)
   อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3.คาอุปกรณ์การเรียน (สําหรับเด็กอายุ 3-   
   5ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี
4.คาเครื่องแบบนักเรียน (สําหรับเด็กอายุ 3-  
    5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ปี
5.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สําหรับเด็กอายุ 
    3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท/ปี
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,219,920 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ให้แก โรงเรียนบ้านโนนสวาง,โรงเรียนบ้านดอนปอ,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาดี,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวัดศรีสุมังคลาราม จํานวน 260 วัน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 หน้า 14 ข้อ 4)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสวาง ได้แกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีสุมังคลาราม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

งบลงทุน รวม 415,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 415,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม จํานวน 345,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี
สุมังคลาราม ขนาวความยาว 160 เมตร ความสูง 1.40 เมตร ตาม
รายละเอีดยแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พร
บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (9) หน้าที่อื่นตามกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้า 24 ข้อ 1)
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โครงการตอเติมหลังคาห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี จํานวน 45,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตอเติมหลังคาห้องครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาดี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร ตามราย
ละเอีดยแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ
.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (9) หน้าที่อื่นตามกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 4 หน้า 20 ข้อ 2

โครงการปูกระเบื้องห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปูกระเบื้องห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร ตามรายละ
เอีดยแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (9) หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ของเทศบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 4  หน้า  19 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 2,088,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,088,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนปอ ตามโครงการจัด
กิจกรรมด้านคุณธรรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 117ข้อ14

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสวาง ตามโครงการ
พัฒนาทักษะ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ระบบ ICT ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ข้อ17
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สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก ร.ร.บ้านดอนปอ, ร.ร.บ้านโนนสวาง จํานวน 2,058,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนบ้านโนนสวาง,โรงเรียนบ้านดอนปอ จํานวน 200
 วัน อัตราคนละ 21 บาทตอวัน (โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6) ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท
.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย
.2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ข้อ 8)

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

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะ
ให้นักเรียนและสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการสิ่งแวด
ล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ข้อ 13
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 850,000 บาท

งบบุคลากร รวม 480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา
  - คนงาน (กู้ชีพ) อัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา
  - คนงาน (กู้ชีพ) อัตราเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566)  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการคาจ้างเหมาบริการ รวม
ทั้งคาสํารวจจัดเก็บข้อมูลสัตว์การขึ้นทะเบียนสัตว์ รวมทั้งที่เกี่ยว
ข้องกับงานด้านสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2564 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ด้านป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดตอชวยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือด
ร้อนจากการประสบสาธารณภัยตางๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับ
ที่  3 หน้า 15 ข้อ 1)
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันและระงับโรคติดตอ,โรคอุบัติ
ใหม, ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
นี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0533 ลงวันที่  27 มกราคม  2563  และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่  9
  เมษายน  2563  
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 17.ข้อ 1)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขับเคลื่อนภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002  ลงวัน
ที่ 25  ธันวาคม  2563 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 121 ข้อ 5)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขหมูบ้าน แหงละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆให้มีความเหมาะสม
กับปัญหาและบริบทของพื้นที่หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ข้อ 9)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 475,320 บาท

งบบุคลากร รวม 475,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 475,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ พนักงานจ้างทั่ว
ไป 1 อัตรา ตําแหนง คนงาน (ทั่วไป) เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ตําแหนง คนงาน (ทั่วไป) เดือน
ละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  11:53:30 หน้า : 61/102

156



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ด้านการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่  ด้านคุณภาพชีวิต ชวยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
การประสบสาธารณภัยตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้า 16 ข้อ 2)

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม จัดกิจกรรม
นันทนาการ  คาวัสดุสํานักงาน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คา
กระเปา หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับเข้ารับการฝึกอบรม คา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ่ตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ  ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ
. 2542 มาตรา 50 (7) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 16 ข้อ 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการด้านบรรเทาทุกข์สํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลว. 24 ก
.ย. 2561 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 125 ข้อ 6 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,050,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,020,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,020,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 458,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ดังนี้
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับต้น) 
- ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหาร
งานชาง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 478,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
- ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมิเป็นลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานดําเนินงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คา
จ้างที่ปรึกษา คาจ้างจ้างออกแบบหรือคุมงานกอสร้าง คารับรอง
แบบ เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบกอสร้างที่ได้
มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2562 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ที่มีลักษณะจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว
. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานด้านเคหะและชุมชน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ซอมแซมถนน
ถายในเขตตําบลโนนสวาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ กรรไกร แฟ้ม ตรา
ยาง เป็นต้น และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และ
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายวัสดุกอสร้าง เชน ค้อน คีม ชะแลง หิน ทราย ปูน ไม้
ตางๆ ทอระบายน้ํา เหล็กเส้น ลูกรัง เป็นต้น และคาใช้จายที่เกี่ยว
ข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถาย
เอกสาร เชน แผนดิสก์ เม้าส์ แป้น
พิมพ์ หมึก พรินเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2543 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม 774,000 บาท
งบบุคลากร รวม 478,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 478,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 155,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนง นายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 6,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 287,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
- ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง 
- ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการซอมเปลี่ยนภายในสํานัก
งานและ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ้าน เชน หลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เบรก เกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น และคาใช้จายที่
เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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งบลงทุน รวม 95,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,500 บาท
ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดกําลัง 9 แรงม้า 
- มีชองใสน้ํามัน มีโช๊คปรับระดับขึ้น - ลง ได้ และมีชองใสนํา่ใช้ห
ลอเย็นใบตัดคอนกรีต (ราคาท้องตลาด) รายละเอียดที่เทศบาล
กําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่นนั้นๆ หรือจัดหาได้อยางประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท.0802.0
/ว1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จํานวน 55,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็น
เครื่องยนต์ดีเซลล์ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 55,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) แผงสวิทซ์ 1 อัน
2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
3) หลอดไฟแสงสวางพร้อมขั้วหลอด 1 ชุด
4) เบรกเกอร์ 1 อัน
5) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
คุณสมบัติทํางเทคนิคทั่วไป
1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ สําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกวา 10 กิโลวัตต์
2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตราการเปลี่ยนแปลง ไมเกิน + 5 , - 5 % สําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าขนาด น้อยกวา 5 กิโลวัตต์
3) สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไมน้อยกวา 5
 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคา Power Facter 
ตั้งแตร้อยละ 80 ขึ้นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 (ประกาศ ณ วัน
ที่ 23 ธันวาคม 2563) ปรากฏในแผนงานงานเคหะและชุมชน
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบหม้อแปลง 
- กระแสไฟฟ้าเชื่อม 200 แอมป กําลังไฟฟ้า 220 โวทล์
(ราคาท้องตลาด) รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือจัดหา
ได้อยางประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท. 0802.0/ว1989 ลว. 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 720,320 บาท
งบบุคลากร รวม 520,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,320 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 484,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
  - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ) เดือนละ 13,360
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 160,320 บาท
  พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา
  - คนงาน (ประจํารถขยะ) อัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา
  - คนงาน (ประจํารถขยะ) อัตราเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน      เป็นเงิน 36,000 บาท
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566)  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมกําจัดขยะ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะให้แกเจ้าภาพ
หลัก (Clusters) กลุมอําเภอเมืองบึงกาฬ เทศบาลเมืองบึง
กาฬ รวมทั้งคาใช้จายในการบริการอื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวด
ล้อม เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ และคาใช้จาย
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ได้แก การสงเสริม ปรับ
ปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟนฟู สนับสนุน สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวด
ล้อม สนับสนุนป้องกันภาวะโลกร้อน ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563 ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (สํานักปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 107 ข้อ 2)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงานของพนักงาน
จัดเก็บขยะ งานทําความสะอาด เชน ชุดกันเปอน หน้ากาก ถุง
มือ รองเท้า เป็นต้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 305,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพในเขตตําบลโนนสวาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ให้กับกลุมอาชีพตางๆ เป็น
การพัฒนาฝีมือแรงงานและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
ตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (6) การสงเสริมการฝึก และประกอบ
อาชีพ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ข้อ 1)
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ เชน การสงเสริมการให้ความรู้แกผู้สูงอายุ และกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 126 ข้อ 4)

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมตางๆ คา
วัสดุโฆษณา และเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่อง
เสียง คาจ้างเหมาบริการ คาเชาที่พัก คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
พระราชบัญญัติเทศบาล       พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 มาตรา 50 (7) ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561 - 2565) หน้า 17 ข้อ  1)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมตางๆ คา
วัสดุโฆษณา และเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่อง
เสียง คาจ้างเหมาบริการ คาเชาที่พัก คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  ตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10
) พ.ศ. 2542 มาตรา 50 (7)  และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) หน้า 17 ข้อ  2)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนในการ
ผลิตสินค้าในพื้นที่ตําบลโนนสวาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 105 ข้อ 3)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลโนนสวางตอต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชน คาจัดสถานที่ คาถ้วย
รางวัล คาสนับสนุน เงินรางวัล และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่่่เกี่่่่่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 129 ข้อ 7)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระราชกรณียกิจ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานรัฐพิธีตางๆ โครงการ
ตามพระราชกรณียกิจหรือตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ
ตางๆที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการโครงการพระราชดําริตางๆ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 ข้อ 9 )
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โครงการประเพณีเทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาตกแตงรถขบวน
แหเทียน รถรวมขบวน คาวัสดุดําเนินงานและคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ ตามหนังสือระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการแขงขันและสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565 ) หน้า 128 ข้อ 1)

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เชน คารางวัล ในการประกวดขบวนแห คา
ตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล และคาใช้
จายตางๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงามให้คงไว้ตามหนังสือระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการแขงขันและสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565 ) 
หน้า 129 ข้อ 5)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการประเพณีลอยกระทงประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เชน 
คารางวัล คาตกแตงสถานที่  และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการจัดงานการแขงขันและสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 19
 ธันวาคม 2559 ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) 
หน้า 128 ข้อ 4)
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โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน กิจกรรมรดน้ําดําหัว คา
จัดซื้อของที่ระลึก คาจัดสถานที่ คาอาหาร และคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสงเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการจัดงานการแขงขันและสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วัน
ที่ 19 ธันวาคม 2559 ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565 ) หน้า 128 ข้อ 3)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ให้แกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เยาวชนและประชาชนในเขตตําบล
โนนสวาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130
 ข้อ 8)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแพบักดาว สาว
เอ้ ต.โนนสวาง ในการซอมแซม/พัฒนาผลิตภัณฑ์ รองรับบริการ
นักทองเที่ยว อาทิเชน คาวัสดุ อุปกรณ์ หรือ คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว หรือรายการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการนี้ โดยขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของอค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565 ) หน้า 105 ข้อ 3

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแพบักดาวสาวเอ้ตําบลโนนสวางตามโครงการ
แขงขันวาวต้านลมหนาวที่โนนสาวเอ้

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแพบักดาว สาว
เอ้ ต.โนนสวาง เพื่อเป็นคาใช้จายในกิจกรรมสงเสริมการทอง
เที่ยว หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และซอมแซมผลิตภัณฑ์สําหรับบริการ
นักทองเที่ยว อาทิเชน คาวัสดุ อุปกรณ์ หรือ คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว หรือรายการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการนี้โดยขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของอค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หน้า 19 ข้อ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,576,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,160,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,160,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 661,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
- ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 467,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลาง (ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 31,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว
. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564-2566) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบลงทุน รวม 4,416,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,500 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไมน้อย
กวา 10,000 รอบตอนาที 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 (ประกาศ ณ วัน
ที่ 23 ธันวาคม 2563) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บล็อกไร้สาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบล็อกไร้สาย จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- บล็อกไร้สาย ขนาด 18 V  มีแบ็ตจํานวน 1 ก้อน พร้อมแทน
ชาร์ต
(ราคาท้องตลาด) รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือจัดหา
ได้อยางประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0802.0
/ว1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,406,000 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K) ตามหนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1837 ลว. 11 กันยายน 2560 และหนังสือกรมปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงสายริมแกงอาฮง บ้าน
นายอรุณ พลภักดี-บ้านนายประมวล ศรีวงษ์) หมูที่ 5 บ้านดอนปอ

จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงสายริมแกง
อาฮง บ้านนายอรุณ พลภักดี-บ้านนายประมวล ศรีวงษ์) หมู
ที่ 5 บ้านดอน
ปอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อย
กวา 400.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 มาตรา 50 (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 75 ข้อ 37)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายเต็ม ศรีมะมัย-นายสุก
รรณ์  เดชบุญ) หมูที่ 2 บ้านชัยบาดาล

จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาย
เต็ม ศรีมะมัย - นายสุกรรณ์ เดชบุญ) หมูที่ 2 บ้าน
ชัยบาดาล กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หร
 ือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 75 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 7 ข้อ 4)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังปัมน้ํามัน นายบุญเลิศ สิบหมู 
- บ้านโนนงาม) หมูที่ 4 บ้านนาดี

จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังปัมน้ํามัน
นายเลิศ สิบหมู – บ้านโนนงาม) หมูที่ 4 บ้านนา
ดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 400.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 มาตรา 50 (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 72 ข้อ 28)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ - บ้านดอนปอ 
(โนนน้อย) หมูที่ 8 บ้านหนองไฮ

จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
ไฮ – บ้านดอนปอ (โนนน้อย) หมูที่ 8 บ้านหนอง
ไฮ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 87 ข้อ 76)
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กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (ชวงสี่แยกบ้าน
นายบุญศรี บุตรพรม – บ้านนายพงศักดิ์ บุตรพรม) หมูที่ 7 บ้าน
บูรพา

จํานวน 287,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยู (ชวงสี่แยกบ้านนายบุญศรี บุตรพรม – บ้านนายพงศักดิ์ บุตร
พรม) หมูที่ 7 บ้านบูรพา รางระบายน้ํา คสล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 74 เมตร พร้อมตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้ํา ขนาด
กว้าง 0.39 เมตร ยาว 1.00 เมตร จํานวน 74 ฝา ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 8  ข้อ 7)

กอสร้างโรงจอดรถเทศบาลตําบลโนนสวาง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโรงจอดรถเทศบาลตําบลโนนสวาง 
1. บริเวณทางเข้าเทศบาลฯ ขนาดหลังคากว้าง 6.00
 เมตร ยาว 10.00 เมตร มีพื้นที่ไมน้อยกวา 60.00 ตารางเมตร 
2. บริเวณหน้าอาคารเทศบาลฯ 
จุดที่ 1 ขนาดหลังคากว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร มีพื้นที่ไม
น้อยกวา 42.50 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 ขนาดหลังคากว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร  มีพื้นที่ไม
น้อยกวา 42.50 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวาง
กําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (9) หน้าที่อื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 20 ข้อ 1)
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กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน น.ส.นิภาพร 
มวงแก้ว - หลังบ้าน นายศิลปชัยสุทธิประภา) หมูที่ 3 บ้านสรรทวี

จํานวน 383,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก
บ้าน น.ส. นิภาพร มวงแก้ว – หลังบ้านนายศิลปชัย สุทธิ
ประภา) หมูที่ 3 บ้านสรรทวี ขุดวางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 131 ทอน และบอพักน้ําขนาด
กว้าง 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 16 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 0.90 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 114 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 69 ข้อ 20)

กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาง
จุฬาลักษณ์  แก้วสะอาด-นางพงษ์  เพชรประกอบ) หมูที่ 3 บ้านสรร
ทวี

จํานวน 209,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก
บ้านนางจุฬาลักษณ์ แก้วสะอาด – นางพงษ์ เพชรประกอบ) หมู
ที่ 3 บ้านสรรทวี ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 106 ทอน และบอพักน้ําขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 
เมตร จํานวนรวม 14 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 1.20 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
รวม 117 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 60 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวาง
กําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและ
บํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่  3  หน้า  6  ข้อ 3)
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กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางถนอม 
จันทร์น้ําคํา-ทต.โนนสวาง) หมูที่ 11 บ้านโนนดู

จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก
บ้านนางถนอม จันทร์น้ําคํา - ทต.โนนสวาง) หมูที่ 11 บ้านโนน
ดู ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 89 ทอน และบอพักน้ําขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 
เมตร จํานวน 12 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 90 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 93 ข้อ 85)

กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางไพวัลย์ 
มงคลชู-บ้านนายคําพร อินทร์ออน)  หมูที่ 4 บ้านนาดี

จํานวน 76,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน
นางไพวัลย์  มงคลชู – นายคําพร อินทร์ออน) หมูที่ 4 บ้านนา
ดี ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 
เมตร จํานวน 53 ทอน และบอพักน้ําขนาด 0.60 x 0.60 
เมตร จํานวน 6 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 0.60 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 31 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 73 ข้อ 29)
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กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนางรุงแข 
จันทร์ญายงค์ - บ้านนายประวร บรรณบดี) หมูที่ 2 บ้านชัยบาดาล

จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวง
บ้านนางรุงแข จันทร์ยายงค์ – นายประเวร บรรณบดี) หมู
ที่ 2 บ้านชัยบาดาล ขุดวางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 128 ทอน และบอพักน้ําขนาด
กว้าง 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 16 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 63 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 6 ข้อ 3)

กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนางสตรี สกุล
ชัย - นายวิเชียร สีสิงห์) หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง

จํานวน 253,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน
นางสตรี สกุลชัย – นายวิเชียร สีสิงห์) หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง ขุด
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 118
 ทอน และบอพักน้ําขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 14 บอ 
ชวงที่ 1 ขยายไหลทางกว้าง 1.50 เมตร ยาว 29.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชวงที่ 2 ขยายไหลทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 99.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 128 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 134
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวาง
กําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและ
บํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้า 63 ข้อ 5)
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กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนายเดโช 
โหราจันทร์ - นายสวาง พลภักดี) หมูที่ 2 บ้านชัยบาดาล

จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวง
บ้านนายเดโช โหราจันทร์ – นายสวาง พลภักดี) หมูที่ 2 บ้าน
ชัยบาดาล
จุดที่ 1 ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 x 1.00
 เมตร จํานวน 64 ทอน และบอพักน้ําขนาดกว้าง 0.50 x 0.50
 เมตร จํานวน 8 บอ 
จุดที่ 2 ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00
 เมตร จํานวน 33 ทอน และบอพักน้ําขนาดกว้าง 0.60 x 0.60
 เมตร จํานวน 5 บอ พร้อมขยายไหลทาง กว้างเฉลี่ย 0.30
 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม
น้อยกวา 61 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 68 ข้อ 17)

กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนายเดิน นา
พิมล - บ้านนางบัวไล สุภา) หมูที่ 8 บ้านหนองไฮ

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวง
บ้านนายเดิน นาพิมล – บ้านนางบัวไล สุภา) หมูที่ 8 บ้านหนอง
ไฮ  ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 82 ทอน และบอพักน้ําขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 
เมตร จํานวน 11 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 1.10 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 92 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 86 ข้อ 65)
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กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนายทองแดง 
ขวาโกสม - บ้านนางจันทร์ สังกะสี) หมูที่ 4 บ้านนาดี

จํานวน 61,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวง
บ้านนายทองแดง ขวาโกสม – บ้านนางจันทร์ สังกะสี) หมู
ที่ 4 บ้านนาดี ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 
เมตร จํานวน 38 ทอน และบอพักน้ําขนาดกว้าง 0.60 x 0.60 
เมตร จํานวน 6 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 0.60 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 22 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 73 ข้อ 30)

กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนายทองสุข 
สุทธิประภา - บ้านนายสิน สุดตานนต์) หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง

จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวง
บ้านนายทองสุข สุทธิประภา - บ้านนายสิน สุดตานนต์) หมู
ที่ 1 บ้านโนนสวาง ขุดวางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 77 ทอน และบอพักน้ําขนาด
กว้าง 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 12 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 0.90 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 69 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ฐานอํานาจ พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบาย
น้ํา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 6 ข้อ 1)
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กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนายบุญเชื่อม 
แสงประจักษ์ - นางอบ  แดนศิริมา) หมูที 9 บ้านพรนิยม

จํานวน 445,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน
นายบุญเชื่อม แสงประจักษ์ – นางอบ แดนสิริมา) หมูที่ 9 บ้านพร
นิยม ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 x 1.00
 เมตร จํานวน 265 ทอน และบอพักน้ําขนาด 0.60 x 0.60
 เมตร จํานวน 33 บอ 
ชวงที่ 1 พร้อมขยายไหลทางกว้าง 1.30 เมตร ยาว 56.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร
ชวงที่ 2 พร้อมขยายไหลทางกว้าง 0.80 เมตร ยาว 228.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 284 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตไมน้อยกวา 243 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 10 ข้อ 14)

กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนายวีระชัย 
สุรินทร์ - บ้านนางสาวกิติยาพร มะลาศรี) หมูที่ 5 บ้านดอนปอ

จํานวน 218,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้าน
นายวีระชัย สุรินทร์ – บ้านนางสาวกิติยาพร มะลาศรี) หมู
ที่ 5 บ้านดอนปอ ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 
เมตร จํานวน 132 ทอน และบอพักน้ําขนาด 0.60 x 0.60 
เมตร จํานวน 15 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 130 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 8 ข้อ 8)
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กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนายหนู  
สังกะสี-ศาลาประชาคม) หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง

จํานวน 124,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้าน
นายหนู สังกะสี – ศาลาประชาคม) หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง ขุดวาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 
เมตร จํานวน 75 ทอน บอพักน้ําขนาดกว้าง 0.60 x 0.60 
เมตร จํานวน 9 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 0.80 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 60 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 6 ข้อ 2)

กอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลําห้วยลึกตอนบน
นานางณัฐนันท์  ศิริรัตน์) หมูที่ 9 บ้านพรนิยม

จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ลําห้วยลึกตอนบนนานางณัฐนันท์ ศิริรัตน์) หมูที่ 9 บ้านพร
นิยม วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผาศูนย์
กลาง 1.00 เมตร จํานวน 12 ทอน พร้อมกําแพงปากทอคอนกรีต
เสริมเหล็กสําหรับทอกลม คสล. ขนาดเส้นผา
ศูนย์ 1.00 เมตร 2 แถว จํานวน 1 แหง พร้อมถนน คสล
. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 50.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 8 ข้อ 9)
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กอสร้างสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบ้านนายเรือง
ฤทธิ์ ขุนค้า-บ้านนายชุติพนธ์ เครือวัลย์) หมูที่ 5 บ้านดอนปอ

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวง
บ้านนายเรืองฤทธิ์ ขุนค้า - บ้านนายชุติพนธ์ เครือวัลย์) หมู
ที่ 5 บ้านดอนปอ ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 28 ทอน และบอพักน้ําขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 
เมตร จํานวน 4 บอ พร้อมขยายไหล
ทางกว้าง 1.20 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 34 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ
.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 7 ข้อ 5)

โครงการกอสร้างบอพักทอระบายน้ําและรางระบายน้ํา (ข้างวัดสวาง
สําราญธรรมคุณ) หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างบอพักทอระบายน้ําและรางระบายน้ํา (ข้าง
วัดสวางสําราญธรรมคุณ) หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง บอพักทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด 1.50 x 1.30 x 1.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ
.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบาย
น้ํา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6 ข้อ 1)

ปรับปรุงเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองดินดํา - โคกกระแซ) 
หมูที่ 6 บ้านหนองดินดํา

จํานวน 211,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านหนองดินดํา-โคกกระแซ) หมูที่ 6 บ้านหนองดิน
ดํา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา 496 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 มาตรา 50 (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 9 ข้อ 11)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงซอมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ภายในหมูบ้าน/ถนนสูพื้นที่
การเกษตร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ภายในหมู
บ้าน/ถนนสูพื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 10,100
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 40,400 ตารางเมตร เกรดปรับแตง
เรียบตลอดสาย ตามรายละเอียดเทศบาลตําบลโนนสวาง
กําหนด ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) ให้มีและ
บํารุงทางบกและทางน้ํา ตามหนังสือดวนมาก  ที่  มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที่ 
 9  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 95 ข้อ 93)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 273,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ด้านการให้ความชวย
เหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้า
ที่ พ.ศ.2560 ด้านคุณภาพชีวิต ชวยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการประสบสาธารณภัยตางๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561และตามหลักเกณฑ์วาด้วยการตั้ง
งบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2543 ข้อ 6 ปรากฎในแผนงานการเกษตร  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับ
ที่  3 หน้า 18 ข้อ 1)
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งบลงทุน รวม 223,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 223,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างทํานบปิด-เปิดน้ํา (บริเวณลําห้วยผึ้ง นานางทองแทง บุตร
พรม) หมูที่ 9 บ้านพรนิยม

จํานวน 223,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างทํานบปิด-เปิดน้ํา (บริเวณลําห้วยผึ้ง นา
นางทองแทง บุตรพรม) หมูที่ 9 บ้านพรนิยม ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร ความ
ยาว 5.00 เมตร จํานวน 3 ชอง ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสวางกําหนด ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ
. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มีและบํารุงทางบก
และทางน้ํา ปรากฏในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 11 ข้อ 3)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมประมงตําบลโนนสวางตามโครงการเฝ้าระวังและ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา เชน พันธุ์ปลา นก
น้ํา สัตว์นํา่ อาทิเชน คาจัดทําเขตอนุรักษ์ คาวัสดุ คาธง หรือ
รายการอื่นตามที่เกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติเกลี่ยคาใช้จาย
ทุกรายการ เพื่อสร้างการมีสวนรวมทรัพยากกรธรรมชาติของชุ่ม
ให้เป็นแหลงอาหารอยางยั่งยืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ปรากฎในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า  108 ข้อ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,844,360 บาท

งบบุคลากร รวม 390,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,360 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 342,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานผลิตน้ําประปา) จํานวน 2
 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง  
- ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานผลิตน้ําประปา) จํานวน 2
 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
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งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบ และอะไหลที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลรักษาระบบ
ประปา ระบบประปาหมูบ้านของเทศบาลและภายในสํานัก
งาน เชน สาร ส้ม คลอรีน ปูนขาว ทอประปา ข้อตอ กาว เครื่อง
มือซอมแซมระบบ ประปา เชน ประแจคอกม้า ขนาด 6 นิ้ว ตะไบ
ตัดทอ ไขควงแบน ไขควง แฉก แปรง คีมลอก ตลับเมตร ตะไบ
ขัดทอ ไขควงแบน ไขควง แฉก แปลงทา น้ํายาตอทอ เป็น
ต้น และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยวิธีของงบประมาณองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับเครื่องยนต์สูบน้ําในการ
ผลิต ประปา และการสูบน้ําประปาจําหนายให้กับประชาชน ที่
เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการเอง ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1846 ลว. 12 กันยายน 2560 หนังสือ ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือ ที่ มท
 0810.8/ว1295 ลว. 2 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์
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งบลงทุน รวม 254,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 230,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด  10 แรงม้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์
ไฟฟ้า) ขนาด 10 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 40,000
 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องปัมน้ําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
- ตัวเครื่องเป็นเหล็ก ใบพัดสแตนเลส ใช้กําลังไฟฟ้า 3 เฟส 380
 โวลท์ ขนาดไมน้อยกวา 10 แรงม้า 
- มอเตอร์เหนี่ยวนําทรงกระบอก ระบายความร้อนด้วยพัดลม
(ราคาท้องตลาด) รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือจัดหา
ได้อยางประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท.0802.0/ว1989 ลว. 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนการพาณิชย์ (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 163 ข้อ 20)
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เครื่องปัมน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์
ไฟฟ้า) ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- เป็นเครื่องปัมน้ําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
- ตัวเครื่องเป็นเหล็ก ใบพัดสแตนเลส ใช้กําลังไฟฟ้า 3 เฟส 380
 โวลท์ ขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า 
- มอเตอร์เหนี่ยวนําทรงกระบอก ระบายความร้อนด้วยพัดลม
(ราคาท้องตลาด) รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือจัดหา
ได้อยางประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท.0802.0/ว1989 ลว. 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 163 ข้อ 21)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  11:53:30 หน้า : 99/102

194



ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา ขนาด 3 แรง
ม้า จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 32,000 บาท มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า
- ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุม ระบายความร้อนด้วยน้ํา ใช้กําลัง
ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาดไมน้อยกวา 3 แรงม้า 
- ตัวเรือนสูบ ใบพัด เพลา ข้อตอทางน้ําเข้า-ออก ทําด้วยทอสแตน
เลส มี Chake Value กันน้ําไหลกลับ
(ราคาท้องตลาด) รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือจัดหา
ได้อยางประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท.0802.0/ว1989 ลว. 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง  ฉบับที่  3  หน้า 8 ข้อ 1)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  11:53:30 หน้า : 100/102

195



เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา ขนาด 5 แรง
ม้า จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า
- ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุม ระบายความร้อนด้วยน้ํา ใช้กําลัง
ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 Hz ขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า 
- ตัวเรือนสูบ ใบพัด เพลา ข้อตอทางน้ําเข้า-ออก ทําด้วยทอสแตน
เลส มี Chake Value กันน้ําไหลกลับ
(ราคาท้องตลาด) รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือจัดหา
ได้อยางประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท.0802.0/ว1989 ลว. 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 23  ข้อ 4) 

ตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งระบบการผลิตน้ําประปา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งระบบการผลิตน้ํา
ประปา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- กําลังไฟฟ้า 3 เฟส
- แรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์
- มีเบรคเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า
- มีสายไฟฟ้าวงจร ฟิวส์คอนโทรล
(ราคาท้องตลาด) รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือจัดหา
ได้อยางประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0802.0
/ว1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า  23 ข้อ 5) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 24,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขยายเขตประปาภายในตําบลโนนสวาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาภายในตําบลโนนสวาง วางทอเมน
ประปา พีวีซี เส้นผาศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ความยาวรวมไมน้อย
กวา 200 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สวางกําหนด ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 (1) ให้มี
น้ําสะอาดหรือน้ําประปา ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้า 12 ข้อ 1) 
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