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ส่วนที ่1 
บทน า 

1. บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ข้อ 26 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ก าหนดให้เทศบาลต าบลบัวสว่าง จัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินงานในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา
ท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทาง
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น       
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  
2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน  
 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพื่อท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
 3. เพื่อให้เทศบาลต าบลบัวสว่าง มีการประสานและบูรณาการการท างานกับส่วนราชการ            
และหน่วยงานอื่น ๆ  
 4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  
 5. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
3. ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน  
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ข้อ 26 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ข้อ 12 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงาน ให้ด าเนินการ
ตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา         
ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องการ
ด าเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลบัวสว่าง แล้วจัดท าแผนการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  
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 2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  
 3. แผนด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินงานในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ในปีงบประมาณนั้น  
4. ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน  
 1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ของเทศบาลต าบลบัวสว่างประจ าปีงบประมาณนั้น  
 2. ท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
 3. ท าใหเ้ทศบาลต าบลบัวสว่างมีการประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น ๆ  
 4. ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการด าเนินงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ(%) จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ(%) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 3.63 78,000                          0.19 ทต.บวัสว่าง
 1.2 แผนงานการบริหารงานการศึกษา 15 0.87 8,100,650                     13.85 ทต.บวัสว่าง
 1.3 แผนงานสาธารณสุข 12 8.7 1,413,000                     3.29 ทต.บวัสว่าง
 1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 3 2.18 100,000                        0.24 ทต.บวัสว่าง
 1.5 แผนงานงบกลาง 3 2.18 9,427,200                     21.93 ทต.บวัสว่าง

รวม 38 27.56 19,118,850                   45.5 ทต.บวัสว่าง

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561

เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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ยุทธศาสตร/์แนวทางพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ(%) จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ(%) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

2.ยุทธศาสตร์การพฒํนาเศรษฐกิจเกษตรกรรม
 2.1 แผนงานการเกษตร  -  -  -  -  -
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ยุทธศาสตร/์แนวทางพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ(%) จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ(%) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาการทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
 3.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ไป  -  -  -  -  -
 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -
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ยุทธศาสตร/์แนวทางพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ(%) จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ(%) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
 4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 48 34.78 13,206,120                   30.7 ทต.บวัสว่าง
 4.2 แผนงานรักษาความสงบ 8 5.8 311,000                        0.73 ทต.บวัสว่าง
 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 30 21.73 6,383,740                     14.84 ทต.บวัสว่าง
 4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.44 160,000                        0.38 ทต.บวัสว่าง
 4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 0.73 1,000,000                     2.32 ทต.บวัสว่าง
 4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 3.62 150,000                        0.35 ทต.บวัสว่าง
 4.7 แผนงานงบกลาง 6 4.34 2,660,290                     6.18 ทต.บวัสว่าง

รวม 100 72.44 23,871,150                   55.5 ทต.บวัสว่าง
รวมทั้งหมด 138 100 42,990,000                 100 ทต.บัวสว่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1  รายจา่ยเกีย่วกบัการรับ - ส่ง เสด็จ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าซุ้มรับเสด็จและจดัหาพระบรมสาทิศ- 10,000         ทต.บัวสว่าง สป.

ลักษณ์ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์พระปรมาภิไธยและวัสดุอปุกรณ์ต่างๆฯลฯ

2 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือหรือจา้งท าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 5,000           ทต.บัวสว่าง สป.
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ส าหรับงานรัฐพิธี

3 โครงการจดังานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานรัฐพิธี งานพิธี เช่นโครงการวันเฉลิม 50,000         ทต.บัวสว่าง สป.
พระชนมพรรษาฯ โครงการจดังานวันปิยะมหาราช หรืองานพิธีอืน่ๆที่
เกีย่วกบัพระบรมวงศานุวงศ์

4 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการปกปูองสถาบันส าคัญ 10,000         ทต.บัวสว่าง สป.
ของชาติ

5 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ 3,000           ต.สว่าง สป.
พระเจา้อยู่หัวฯ สมเด็จพระราชินีฯ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ สมเด็จพระราชินีฯและพระบรมวงศานุวงศ์

6 เงินเดือนพนักงาน  - เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 1,748,400    ทต.บัวสว่าง สป.

7 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งและค่าตอบแทนพิเศษของ 619,680       ทต.บัวสว่าง สป.
พนักงานจา้งตามภารกจิ

ผด. 02

เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
แผนงานที่ 2 แผนงานบริหารการศึกษา
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งและค่าตอบแทนพิเศษของ 41,520         ทต.บัวสว่าง สป.

พนักงานจา้งตามภารกจิ

9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  - เพื่อจา่ยเป็นค่าเล่าเรียนให้กบับุตรของพนักงานครูเทศบาล ลูกจา้งที่มีสิทธ์ิ 25,000         ทต.บัวสว่าง สป.

10 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพื่อเป็นรายจา่ยให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก 91,000         ทต.บัวสว่าง สป.
หนังสือ ค่ารับวารสารและส่ิงพิมพ์ ค่าจดัท าปูายต่างๆ ฯลฯ

11 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ  - เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น เพื่อจา่ยเป็น 45,000         ต.สว่าง สป.
ค่ารางวัล ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมฯลฯ

12 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและ 25,000         ทต.บัวสว่าง สป.
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานภายในอาณาจกัรของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานภายในราชอาณาจกัรของ
ทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา

13 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน สายไฟฟูา 30,000         ทต.บัวสว่าง สป.
และอืน่ๆ 

14 วัสดุโฆษราและเผยแพร่  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน สายไฟฟูา 51,100         ทต.บัวสว่าง สป.
และอืน่ๆ 

15 ค่าไฟฟูา  - เพื่อจา่ยเป็นค่าไฟฟูาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบัวสว่าง 42,000         ทต.บัวสว่าง สป.

16 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  - เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 6,000           ทต.บัวสว่าง สป.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
แผนงานที่ 2 แผนงานบริหารการศึกษา
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 735,000       ทต.บัวสว่าง สป.

(ค่าอาหารกลางวัน) เทศบาลต าบลบัวสว่าง จ านวน 5 ศูนย์

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา ค่าจดัหาวัสดุส่ืดการเรียน 255,000       ทต.บัวสว่าง สป.
(ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา) การสอน ให้แก ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบัวสว่าง จ านวน 5 ศูนย์

19 ค่าอาหารเสริม(นม)  - เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลบัวสว่าง 1,601,950    ทต.บัวสว่าง สป.
จ านวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลต าบลบัวสว่าง
จ านวน 5 ศูนย์

20 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนอาหารกลางวันให้กบันักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ 2,784,000    ต.สว่าง สป.
ในเขตเทศบาลต าบลบัวสว่าง จ านวน 4 โรงเรียน

21 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการให้ผุ้รับจา้งท าการอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น 836,000       ทต.บัวสว่าง สป.
จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะ จา้งเหมารถกูช้ีพกูภั้ย(หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน)
จา้งเหมาบริการจดัท าเอกสารประชาสัมพันธ์

22 โครงการปูองกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์(ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมีก าจดัยุง 40,000         ต.สว่าง สป.
ทรายอะเบท)   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าปูายฯลฯ

23 โครงการบริหารจดัการขยะ ส่ิงปฏิกลู ต.สว่าง  - เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการบริหารจดัการขยะ ส่ิงปฏิกลู เช่น 20,000         ต.สว่าง สป.
ค่าวิทยากรค่าอปุกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าปูายฯลฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
แผนงานที่ 3 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 โครงการส านักงานน่าอยู่น่ามอง Big Cleaning  Day  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการส านักงานน่าอยู่น่ามอง 3,000           ทต.บัวสว่าง สป.

ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ต่างๆ เช่นน้ ายาฆา่เชื้อ น้ ายาท าความ
สะอาดห้องน้ า ถุงมือยาง น้ ายาเช็ดกระจกฯลฯ

25 โครงการปูองกนัโรคติดต่อในวัยรุ่น  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการปูองกนัโรคติดต่อในวัยรุ่น เช่น 20,000         ต.สว่าง สป.
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมฯลฯ

26 โครงการควบคุมปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการควบคุมและปูองกนัโรค 20,000         ต.สว่าง สป.
พิษสุนัขบ้า ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าสารเคมีฯลฯ

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ 90,000         ทต.บัวสว่าง สป.
รถเกบ็ขยะ รถกูช้ีพกูภั้ย รถบรรทุกขยะฯลฯ

28 วัสดุงานบ้านงานครัว  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000           ทต.บัวสว่าง สป.

29 วัสดุกอ่สร้าง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้างที่ใช้ในเทศบาล เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กระเบื้อง 10,000         ทต.บัวสว่าง สป.
ตะปู ปูนซีเมนต์ฯลฯ

30 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 354,000       ทต.บัวสว่าง สป.
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ืองฯลฯ

31 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น วัสดุสารเคมี- 10,000         ทต.บัวสว่าง สป.
ดับเพลิง ถังเกบ็เชื้อเพลิง คลอรีนฯลฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
แผนงานที่ 3 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
32 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  เพื่อจา่ยในการจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น รองเท้าบู้ท ผ้าปิดจมูก 5,000           ทต.บัวสว่าง สป.

เส้ือกนัฝนฯลฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
แผนงานที่ 4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
33  โครงการจดังานวันวิสาขบูชา  - เพื่อเป็นเงินค่าใช้จา่ยในการจดังานวันวิสาขบูชา เช่น ค่าดอกไม้ 10,000         ต.สว่าง สป.

ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าจดัตกแต่งโคมไฟฯลฯ

34  อดุหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาให้แก ่ 40,000         ต.สว่าง สป.
เครือข่ายสภาวัฒนธรรมต าบลสว่าง 

35  อดุหนุนโครงการวันกตัญญู วันผู้สูงอายุ  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนตามโครงการวันกตัญญูวันผู้สูงอายุให้แก ่ 50,000         ต.สว่าง สป.
เครือข่ายสภาวัฒนธรรมต าบลสว่าง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
แผนงานที่ 4 แผนงานงบกลาง
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
36 เบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ  - เพื่อจา่ยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้ังจา่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 7,251,600    ทต.บัวสว่าง สป.

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552

37 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  - เพื่อจา่ยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ต้ังจา่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 2,073,600    ทต.บัวสว่าง สป.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

38 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  - เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ รายเดือนละ 500 บาท/เดือน ต้ังจา่ย 102,000       ทต.บัวสว่าง สป.
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
เร่ืองการซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกจิ เกษตรกรรม
แผนงานที่
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว ส่ิงแวดล้อม
แผนงานที่
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารทั่วไป
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
39  เงินเดือนนายก รองนายก  - เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 695,520       ทต.บัวสว่าง สป.

40  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายก- 120,000       ทต.บัวสว่าง สป.
เทศมนตรี

41  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 120,000       ทต.บัวสว่าง สป.

42  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 198,720       ทต.บัวสว่าง สป.

43  เงินตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น  - เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา 1,490,400    ทต.บัวสว่าง สป.
และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 อตัรา

44  เงินเดือนพนักงาน  - เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 3,648,840    ทต.บัวสว่าง สป.
ประจ าปี จ านวน 12 ต าแหน่ง

45  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  - เงินเพิ่มตามวุฒิและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทฅศบาล 10,800         ทต.บัวสว่าง สป.
ที่มีสิทธ์ิได้รับ

46  เงินประจ าต าแหน่ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล หัวหหน้าส านัก- 228,000       ทต.บัวสว่าง สป.
ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝุายอ านวยการ และค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งปลัด-
เทศบาล

47  ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน 1,948,920    ทต.บัวสว่าง สป.
จา้งตามภารกจิ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารทั่วไป
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
48  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง   - เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้งตามภารกจิ 170,880       ทต.บัวสว่าง สป.

49  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร  - ค่าตอบแทนผุ้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน 20,000         ทต.บัวสว่าง สป.
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น

50  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  - เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพ่นักงาน 20,000         ทต.บัวสว่าง สป.
เทศบาลหรือลูกจา้งของเทศบาลและพนักงานจา้งในกรณีได้รับค าส่ังหรือ
การส่ังการ

51  ค่าเช่าบ้าน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้าน 36,000         ทต.บัวสว่าง สป.

52  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  - เพื่อจา่ยเป็นค่าเล่าเรียนให้กบับุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งที่มีสิทธ์ิ 30,000         ทต.บัวสว่าง สป.

53  รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพื่อจา่ยให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ 170,000       ทต.บัวสว่าง สป.

54   รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพิธีการ  - ค่ารับรองในการต้อนรับในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 70,000         ทต.บัวสว่าง สป.
20,000 บาท
 - ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท

55  รายจา่ยในการด าเนินการเลือกต้ัง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังกรณีมีการเลือกต้ังใหม่หรือเลือกต้ัง 50,000         ทต.บัวสว่าง สป.
ซ่อมฯลฯ

56 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ  - เพื่อเบิกจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 200,000       ทต.บัวสว่าง สป.
นอกราชอาณาจกัร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารทั่วไป
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ 50,000         ทต.บัวสว่าง สป.
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯลฯ

58 วัสดุส านักงาน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองใช้ส านักงาน เช่น ค่าส่ิงของ 100,000       ทต.บัวสว่าง สป.
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ค่านิตยสารฯลฯ

59 วัสดุงานบ้านงานครัว  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แกว้ฯลฯ 30,000         ทต.บัวสว่าง สป.

60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก 20,000         ทต.บัวสว่าง สป.
ยางใน ฯลฯ

61 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อล่ืน เช่น ค่าน้ ามันดีเซล 60,000         ทต.บัวสว่าง สป.
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ืองฯลฯ

62 วัสดุคอมพิวเตอร์  - เพื่อจา่ยเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ แผ่นกรองแสง 70,000         ทต.บัวสว่าง สป.
ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลฯลฯ

63 ค่าไฟฟูา  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล 340,000       ทต.บัวสว่าง สป.

64 ค่าบริการโทรศัพท์  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเทศบาล 12,000         ทต.บัวสว่าง สป.

65 ค่าบริการไปรษณีย์  - เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนหนังสือราชการต่างๆ ค่าธนาณัติ 4,000           ทต.บัวสว่าง สป.
ซ่ึงเทศบาลช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากรฯลฯ

66 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  - เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือน 30,000         ทต.บัวสว่าง สป.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารทั่วไป
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
67 เคร่ืองเสียง  - เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก ่เคร่ืองเสียงติดรถ 50,000         ทต.บัวสว่าง สป.

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 เคร่ือง

68 เงินเดือนพนักงาน  - เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 1,738,080    ทต.บัวสว่าง กองคลัง

69 เงินประจ าต าแหน่ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผุ้อ านวยการกองคลัง 60,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง
และต าแหน่งหัวหน้าฝุายพัฒนารายได้

70 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 4 อตัรา 637,560       ทต.บัวสว่าง กองคลัง

71 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง  - เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิและ 48,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง
เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจา้ง

72 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร  - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอนัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาล เช่น 20,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรกรรมการตรวจรับการจา้ง คณะกรรมการรับ

และเปิดซองฯลฯ

73 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  - เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพ่นักงาน 10,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง
เทศบาลหรือลูกจา้งของเทศบาลและพนักงานจา้ง

74 ค่าเช่าบ้าน  - รายจา่ยเพื่อเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธ์ิ 53,400         ทต.บัวสว่าง กองคลัง
เบิกค่าเช่าได้

75 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   - เพื่อจา่ยเปผ็นค่าเล่าเรียนให้กบัขบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธ์ิเบิกได้ 20,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารทั่วไป
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
76 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งหมาบริการแรงงานทั่วไป ค่าจา้งเหมาจดัท าปูาย 100,000       ทต.บัวสว่าง กองคลัง

ประชาสัมพันธ์ ปูายต่างๆ ฯลฯ

77 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ให้กบัส่วนราชการ หน่วยงาน 100,000       ทต.บัวสว่าง กองคลัง
เอกชน รัฐวิสาหกจิ องค์กร สมาคม ฯลฯ

78 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 150,000       ทต.บัวสว่าง กองคลัง

79 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ 30,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

80 วัสดุส านักงาน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองใช้ส านักงาน ค่าส่ิงของ เคร่ืองเขียน 80,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง
แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

81 วัสดุงานบ้านงานครัว  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แปรง ฯลฯ 20,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง

82 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ สี โฟม พู่กนั ฯลฯ 25,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง

83 วัสดุคอมพิวเตอร์  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง ตลับหมึกฯลฯ 50,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง

84 ค่าบริการโทรศัพท์  - เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอนิเตอร์เน็ตที่ใช้ในการติดต่อราชการ 20,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง

85 ค่าบริการไปรษณีย์  - เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 5,000           ทต.บัวสว่าง กองคลัง

86 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  - เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง 45,000         ทต.บัวสว่าง กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
87 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 66,000         ทต.บัวสว่าง สป.

ค่าจดัท าปูายต่างๆ ฯลฯ

88 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุทางถนนช่วง  - โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 60,000         ต.สว่าง สป.
เทศกาลปีใหม่

89 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุทางถนนช่วง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุ 60,000         ต.สว่าง สป.
เทศกาลสงกรานต์ ทางถนนช่วงสงกรานต์

90 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 30,000         ทต.บัวสว่าง สป.
อาคารปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย(หลังเดิม) ยานพาหนะ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

91 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน สายไฟฟูา ฯลฯ 15,000         ทต.บัวสว่าง สป.

92 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหะนะและขนส่ง รถดับเพลิง 30,000         ทต.บัวสว่าง สป.
รถบรรทุกน้ า ฯลฯ

93 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อล่ืน 30,000         ทต.บัวสว่าง สป.

94 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง มือตบไฟ และอืน่ๆที่จดั 20,000         ทต.บัวสว่าง สป.
เข้าประเภทวัสดุดับเพลิงและมีความจ าเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 3 แผนงานเคหะชุมชน
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
95 เงินเดือน(ฝุายประจ า) พนักงาน  - เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ า 1,260,120    ทต.บัวสว่าง กองช่าง

ส าหรับพนักงานเทศบาล จ านวน 4 อตัรา

96 เงินประจ าต าแหน่ง  - เพื่อจา่ยเป็นประจ าต าแหน่งนักบริหารงานช่าง(ผู้อ านวยการกองช่าง) 60,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง
และต าแหน่งนักบริหารงานช่าง(หัวหน้าฝุายแบบแผนและกอ่สร้าง)

97 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้ง จ านวน 6 อตัรา 732,000       ทต.บัวสว่าง กองช่าง

98 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง จ านวน 6 อตัรา 69,720         ทต.บัวสว่าง กองช่าง

99 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 36,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง

100 เงินช่วยการศึกษาบุตร  - เพื่อจา่ยเป็นค่าเล่าเรียนให้กบับุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธ์ิ 20,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง

101 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานต่างๆ เช่น 130,000       ทต.บัวสว่าง กองช่าง
ตลอดจนค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานต่างๆ เช่น ค่าจา้งเหมา
บริการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯลฯ

102 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 60,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม

ในการใช้สนามบินฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 3 แผนงานเคหะชุมชน
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
103 ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม  - ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล สถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน 716,000       ต.สว่าง กองช่าง

ไฟฟูา ระบบประปาหมูบ่้าน จ านวน 136,000 เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาสถานีสูบน้ า ระบบประปาหมูบ่้าน
 - ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล ระบบเสียงตามสาย
ชุดโคมไฟฟูาสาธารณะหมูบ่้าน จ านวน 20,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษาระบบเสียงตามสาย ชุดโคมไฟฟูาสาธารณะ
หมูบ่้าน
 - ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินอืน่ ครุภัณฑ์ส านักงานหรือครุภัณฑ์อืน่
จ านวน 30,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทรพย์สินอืน่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์อืน่
 - ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล จ านวน 130,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลต าบล
จ านวน 400,000 บาท

104 วัสดุส านักงาน เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ เช่น ค่าส่ิงของ เคร่ืองเขียน 30,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง
แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ค่านิตยสารฯลฯ

105 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายฟูา 40,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง
เทปพันสายฟูาฯลฯ

106 วัสดุงานบ้านงานครัว  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวะสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน แกว้น้ าฯลฯ 5,000           ทต.บัวสว่าง กองช่าง

107 วัสดุกอ่สร้าง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง ส าหรับใช้ในเทศบาล เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ฯลฯ 20,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 3 แผนงานเคหะชุมชน
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
108 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจด้ืัอวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก 10,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง

ยางในฯลฯ

109 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อล่ืน เช่นค่าน้ ามันดีเซล 15,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ืองฯลฯ

110 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์เกีย่วข้องกบัการโฆษณาและเผยแพร่ 5,000           ทต.บัวสว่าง กองช่าง
กจิการสภา เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พุ่กนัและสีฯลฯ

111 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น รองเท้าบู้ท 5,000           ทต.บัวสว่าง กองช่าง
เส้ือกนัฝน ถุงมือยางฯลฯ

112 วัสดุคอมพิวดตอร์  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ แผ่นกรองแสง 20,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง
ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ฯลฯ

113 วัสดุอืน่  - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ส าหรับใช้ประจ าสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูา 50,000         ทต.บัวสว่าง กองช่าง
เช่น ประเกน็ จารบีกนัความร้อน น็อต น้ ามันไฮโดรลิกฯลฯ

114 ค่าไฟฟูา เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูาสถานีสูบน้ าด้วยพลังงงานไฟฟูาของเทศบาล 1,440,000    ทต.บัวสว่าง กองช่าง

115  ตู้เกบ็เอกสาร  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร(ตู้เหล็ก) แบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง 6,900           ทต.บัวสว่าง กองช่าง

116  เกา้อีท้ างาน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว 3,000           ทต.บัวสว่าง กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 3 แผนงานเคหะชุมชน
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
117  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างอตัโนมัติบ้านสว่าง  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจงัหวัดสกลนคร 200,000       บ้านสว่าง กองช่าง

หมูท่ี่ 1 ตามโครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างอตัโนมัติบ้านสว่าง หมู ่1 ต าบลสว่าง
อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร 

118  โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านดอนกอย หมูท่ี่ 2  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจงัหวัดสกลนคร 200,000       บ้านดอนกอย กองช่าง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านดอนกอยหมูท่ี่ 2 ต าบลสว่าง
อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร 

119  โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านบัวน้อย หมูท่ี่ 5  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจงัหวัดสกลนคร 200,000       บ้านบัวน้อย กองช่าง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านบัวน้อยหมูท่ี่ 5 ต าบลสว่าง
อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร 

120  โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านโนนทรายทอง หมูท่ี่ 8  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจงัหวัดสกลนคร 200,000       บ้านโนน- กองช่าง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านโนนทรายทอง หมูท่ี่ 8 ต าบลสว่าง ทรายทอง
อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร

121  โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านบัวใหม่พัฒนา หมูท่ี่ 9  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจงัหวัดสกลนคร 250,000       บ้านบัวใหม-่ กองช่าง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านบัวใหม่พัฒนา หมูท่ี่ 9 ต าบลสว่าง พัฒนา
อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร 

122  โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านบัวทอง หมูท่ี่ 11  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจงัหวัดสกลนคร 200,000       บ้านบัวทอง กองช่าง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านบัวทอง หมูท่ี่ 11 ต าบลสว่าง
อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 3 แผนงานเคหะชุมชน
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
123  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างอตัโนมัติบ้านโนนส าราญ  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจงัหวัดสกลนคร 200,000       บ้านโนน- กองช่าง

หมูท่ี่ 12 ตามโครงการติดต้ังไฟฟูาส่องอตัโนมัติบ้านโนนส าราญ หมูท่ี่ 12 ต าบลสว่าง ส าราญ
อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร 

124  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างอตัโนมัติบ้านบัวหลวง  - เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจงัหวัดสกลนคร 200,000       บ้านบัวหลวง กองช่าง
หมูท่ี่ 13 ตามโครงการติดต้ังไฟฟูาส่องอตัโนมัติบ้านบัวหลวง หมูท่ี่ 13 ต าบลสว่าง

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
125  โครงการเทศบาลเคล่ือนที่  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน ตามโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 30,000         ต.สว่าง สป.

ประจ าปี เช่น ค่าน้ า น้ าแข็ง หรือค่าวัสดุต่างๆฯลฯ

126 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ 130,000       ต.สว่าง สป.
กจิกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
127  โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชนต้านยาเสพติดและสร้าง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดและสร้าง 150,000       ต.สว่าง สป.

ความปรองดองสมานฉันท์ ความปรองดองสมานฉันท์ เช่นค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกฬีา ค่าวัสดุ
อปุกรณ์การกฬีาส าหรับใช้ในการแข่งขัน ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าจดัสนามการแข่งขันฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
128  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง  - โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมูบ่้านบ้านนาซอน 200,000       บ้านนาซอน กองช่าง

หมูบ่้าน บ้านนาซอน หมูท่ี่ 6 หมูท่ี่ 6 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร จงัหวัดสกลนคร
ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 70.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ถนนลูกรัง
ข้างละ 0.580 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 352.50 ตารางเมตร
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 352.50 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย ตามแบบแปลนเทศบาล

129 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน 200,000       บ้านค าประมง กองช่าง
บ้านค าประมง หมู ่4 บ้านค าประมง หมูท่ี่ 4 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ถนนลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตรพร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบัวสว่าง

130 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน 200,000       บ้านบัวใหม่ กองช่าง
บ้านบัวใหญ่หมูท่ี่ 3 บ้านบัวใหญ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร

ขนาดความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 100.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ถนนลูกรังตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
351.75 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังปูายดครงการ จ านวน 1 ปูาย 
ตามแบบแปลนเทศบาล

131 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ าภายในหมูบ่้าน  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างร่องระบายน้ าภายในหมูบ่้าน บ้านโนนทรายค า 200,000       บ้านโนน- กองช่าง
บ้านโนนทรายค า หมูท่ี่ 7 หมี ่7 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร ขนาดความกว้าง ทรายค า

0.40 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบัวสว่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
132 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างร่องระบายน้ าภายในหมูบ่้าน บ้านสว่างพัฒนา 200,000       บ้านสว่าง- กองช่าง

บ้านสว่างพัฒนา หมูท่ี่ 10 หมูท่ี่ 10 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร ขนาดความกว้าง พัฒนา
0.40 เมตร ยาว 42 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบัวสว่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 7 แผนงานงบกลาง
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
133 ค่าช าระหนีเ้งินต้น  - เพื่อจา่ยเป็นค่าช าระหนีเ้งินกูใ้ห้กบัธนาคารเพื่อการเกษตรและ 1,100,000    ทต.บัวสว่าง สป.

สหกรณ์การเกษตรสาขาพรรณานิคม ตามสัญญากูเ้งินที่ สช. 301.047 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 25601 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

134 ค่าช าระดอกเบี้ย  - เพื่อจา่ยเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกูใ้ห้กบัธนาคารเพื่อการเกษตรและ 400,000       ทต.บัวสว่าง สป.
สหกรณ์การเกษตร สาขาพรรณานิคม ตามสัญญากูเ้งินที่ สช.301.047
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554

135 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  - เพื่อจา่ยสมทบเข้ากองทุนประกนัสังคมในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้งที่ 213,420       ทต.บัวสว่าง สป.
เทศบาลจะต้องจา่ยให้พนักงานจา้งตามกฏหมาย

136 ส ารองจา่ย  - เพื่อใช้จา่ยในกรณีฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถคาดการณืไว้ล่วงหน้า หรือที่จ าเป็น 377,090       ทต.บัวสว่าง สป.
ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น พ.ศ. 2541 และหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

137 รายจา่ยตามข้อผูกพัน  - เพื่อจา่ยสมทบเข้าระบบประกนัสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลัก 150,000       ทต.บัวสว่าง สป.
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เร่ือง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการและ
บริหารจดัการระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการที่ดี
แผนงานที่ 7 แผนงานงบกลาง
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

138 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  - เพื่อจา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฏหมาย 419,780       ทต.บัวสว่าง สป.
(กบท) โดยค านวณต้ังจา่ยในอตัราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้
อทุิศให้ หรือเงินอดุหนุน ต้ังจา่ยตามหนังสือด่วนมาก ที่ 
 มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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