
 

เทศบาลตําบลบัวสวาง 

เขต/อําเภอ พรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร 
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222 ม 5 ต.สวาง  ซอย-  ถนนสูงเนนิ-อากาศอํานวย  แขวง/ตําบล สวาง 
  เขต/อําเภอ พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  47130 

      

   

พื้นท่ี 75.00 ตารางกิโลเมตร 

   

ประชากรท้ังหมด 7,359 คน 

ชาย 3,587 คน 

หญิง 3,772 คน 
   

   

 ขอมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 



คําแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
 ทานประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลบัวสวาง 

               บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบรหิารของเทศบาลตําบลบัวสวาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบวัสวาง
อีก ครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบวัสวางจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปน้ี 

  1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

    ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,014,266.80 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จํานวน 21,633,644.46 บาท 
    1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,056,808.69 บาท 
    1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 10,394,468.55 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
   (1) รายรับจริง จํานวน 39,160,005.08 บาท ประกอบดวย 
    หมวดภาษีอากร จํานวน 385,778.23 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 186,244.00 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 128,457.84 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 104,105.58 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,845,106.31 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,510,313.12 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 30,000.00 บาท 
  (3) รายจายจริง จํานวน 27,942,377.18 บาท ประกอบดวย 
   งบกลาง จํานวน 9,074,970.56 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 11,674,775.81 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 4,755,430.81 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 183,200.00 บาท 
   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,254,000.00 บาท 
  (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 30,000.00 บาท 
  (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 128,800.00 บาท 
  (6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
  (7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 

 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลบัวสวาง 

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                
งาน 

  

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 

งบ 
    

       

         
 งบบุคลากร 9,644,100 2,729,100 12,373,200 
     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 7,019,460 2,729,100 9,748,560 
 งบดําเนินงาน 2,140,000 688,400 2,828,400 
     คาตอบแทน 166,000 165,400 331,400 
     คาใชสอย 1,308,000 288,000 1,596,000 
     คาวัสดุ 268,000 160,000 428,000 
     คาสาธารณูปโภค 398,000 75,000 473,000 
 งบลงทุน 79,700 1,400 81,100 
     คาครุภัณฑ 79,700 1,400 81,100 
                                              รวม 11,863,800 3,418,900 15,282,700 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                
งาน 

  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบดําเนินงาน 645,000 645,000 
      คาตอบแทน 220,000 220,000 
      คาใชสอย 220,000 220,000 
      คาวัสดุ 205,000 205,000 
  งบลงทุน 127,500 127,500 
      คาครุภัณฑ 127,500 127,500 
                                               รวม 772,500 772,500 
  แผนงานการศึกษา 

                
งาน 

  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 
 

งบ 
    

       

         

 งบบุคลากร 2,679,000 0 2,679,000 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,679,000 0 2,679,000 
 งบดําเนินงาน 269,000 2,584,370 2,853,370 
     คาตอบแทน 10,000 0 10,000 
     คาใชสอย 190,000 1,066,740 1,256,740 
     คาวัสดุ 30,000 1,517,630 1,547,630 
     คาสาธารณูปโภค 39,000 0 39,000 
 งบลงทุน 0 100,000 100,000 
     คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 100,000 100,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 2,696,000 2,696,000 
     เงินอุดหนุน 0 2,696,000 2,696,000 
                                              รวม 2,948,000 5,380,370 8,328,370 
 



 
แผนงานสาธารณสุข 

                
งาน 

  

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบดําเนินงาน 1,389,000 1,389,000 
      คาตอบแทน 144,000 144,000 
      คาใชสอย 965,000 965,000 
      คาวัสดุ 280,000 280,000 
  งบลงทุน 1,750,000 1,750,000 
      คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,750,000 1,750,000 
  งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 
      เงินอุดหนุน 260,000 260,000 
                                               รวม 3,399,000 3,399,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

                
งาน 

  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบบุคลากร 2,253,280 2,253,280 
      เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,253,280 2,253,280 
  งบดําเนินงาน 2,404,300 2,404,300 
      คาตอบแทน 78,000 78,000 
      คาใชสอย 660,000 660,000 
      คาวัสดุ 166,300 166,300 
      คาสาธารณูปโภค 1,500,000 1,500,000 
  งบลงทุน 15,600 15,600 
      คาครุภัณฑ 15,600 15,600 
                                               รวม 4,673,180 4,673,180 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                
งาน 

  

งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบดําเนินงาน 380,000 380,000 
      คาใชสอย 380,000 380,000 
                                               รวม 380,000 380,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                
งาน 

  

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
รวม 

 
งบ 

    

       

         

 งบดําเนินงาน 120,000 145,000 265,000 
     คาใชสอย 120,000 145,000 265,000 
                                              รวม 120,000 145,000 265,000 
  

 
 

   



 
 
 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

             
งาน 

  

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบลงทุน 20,000 20,000 
      คาที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000 20,000 
                                               รวม 20,000 20,000 
  แผนงานงบกลาง 

                
งาน 

  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        

          

  งบกลาง 13,179,250 13,179,250 
      งบกลาง 13,179,250 13,179,250 
                                               รวม 13,179,250 13,179,250 
   



เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลบัวสวาง 
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

         
 โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496  

มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบัวสวาง และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดสกลนคร 

 ขอ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ขอ 2. เทศบัญญัติ น้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 46,300,000 บาท 

 
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น      
        46,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

         แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 15,282,700 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 772,500 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,328,370 
  แผนงานสาธารณสุข 3,399,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,673,180 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 380,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 265,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 
ดานการดําเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 13,179,250 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 46,300,000 

 
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี  

         งบ ยอดรวม 
รวมรายจาย 0 

         
 

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลบัวสวางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล 

          ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลบัวสวางมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัติน้ี 

  
  ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
       (ลงนาม).................................................. 

   
(นายอุดร  แพงทรัพย) 

   
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง 

เห็นชอบ 
 

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

(นายสุวิชาญ ไชยโกมล) 
 

ตําแหนง นายอําเภอพรรณานิคม  ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร  

 



รายงานประมาณการรายรับ 
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
  เทศบาลตําบลบัวสวาง 
  อําเภอ พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
          

                    รายรับจริง ประมาณการ 
  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 95,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 141,883.40 183,126.25 200,707.00 183,100.00 -97.82 % 4,000.00 
     ภาษีบํารุงทองท่ี 134,033.58 141,265.95 141,911.00 141,200.00 -99.29 % 1,000.00 
     ภาษีปาย 14,698.00 24,552.00 37,970.00 24,500.00 79.59 % 44,000.00 
     อากรการฆาสัตว 1,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีอากร 291,830.98 348,944.20 380,588.00 348,800.00     144,000.00 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต               
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,222.20 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 980.00 261.00 1,017.00 300.00 236.67 % 1,010.00 
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 132,480.00 147,160.00 207,810.00 147,100.00 52.77 % 224,730.00 
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 750.00 770.00 920.00 800.00 15.00 % 920.00 
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,000.00 518.00 1,540.00 500.00 208.00 % 1,540.00 
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 9,880.00 14,475.00 6,100.00 14,400.00 -57.64 % 6,100.00 
     คาปรับการผิดสัญญา 10,150.00 21,366.00 11,353.00 21,300.00 -46.71 % 11,350.00 
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 740.00 0.00 100.00 % 740.00 
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00 % 6,000.00 
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00 
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

1,280.00 1,220.00 1,980.00 1,200.00 65.00 % 1,980.00 

     คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน 0.00 0.00 500.00 0.00 100.00 % 500.00 
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 200.00 40.00 380.00 100.00 280.00 % 380.00 

        



     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 150.00 0.00 100.00 % 150.00 
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 150.00 250.00 900.00 200.00 350.00 % 900.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 158,092.20 192,060.00 239,390.00 191,900.00     256,300.00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน               
     ดอกเบ้ีย 269,191.95 279,732.33 293,055.96 279,700.00 4.77 % 293,050.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสนิ 269,191.95 279,732.33 293,055.96 279,700.00     293,050.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               
     เงินท่ีมีผูอุทิศให 0.00 658.00 1,000.00 700.00 42.86 % 1,000.00 
     คาขายแบบแปลน 43,500.00 0.00 11,000.00 0.00 100.00 % 11,000.00 
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 123,720.32 92,729.84 99,997.52 92,700.00 7.86 % 99,990.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 167,220.32 93,387.84 111,997.52 93,400.00     111,990.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 583,407.09 533,760.36 399,008.62 533,800.00 -25.25 % 399,000.00 
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,904,859.04 8,367,044.21 9,210,245.28 8,367,100.00 10.08 % 9,210,240.00 
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,770,695.49 2,688,433.21 2,872,566.87 2,688,400.00 6.85 % 2,872,560.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 119,375.43 0.00 119,300.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสุรา 1,495,646.47 1,521,974.04 0.00 1,521,900.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,217,147.92 3,669,407.97 5,871,931.89 3,669,400.00 60.02 % 5,871,930.00 
     คาภาคหลวงแร 44,474.48 53,119.14 44,528.96 53,100.00 -16.16 % 44,520.00 
     คาภาคหลวงปโตรเลียม 50,925.75 47,410.33 45,802.77 47,400.00 -3.38 % 45,800.00 
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

1,203,097.00 2,746,742.00 1,686,897.74 2,746,700.00 -38.58 % 1,686,890.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 19.40 2,007.90 0.00 100.00 % 2,000.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,270,253.24 19,747,286.09 20,132,990.03 19,747,100.00     20,132,940.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
และภารกิจถายโอนเลือกทํา 

10,061,449.00 21,992,465.65 22,157,790.42 21,992,100.00 15.32 % 25,361,720.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 10,061,449.00 21,992,465.65 22,157,790.42 21,992,100.00     25,361,720.00 
รวมทุกหมวด 28,218,037.69 42,653,876.11 43,315,811.93 42,653,000.00     46,300,000.00 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563     

เทศบาลตําบลบัวสวาง 
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  46,300,000  บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 
 

 
หมวดภาษีอากร รวม 144,000 บาท 

 

  
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง จํานวน 95,000 บาท 

 

    
ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
 พ.ศ.2562 

  

 

  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 4,000 บาท 

 

    
ประมาณการไวนอยกวารับจริงป  2561 โดยคํานวณจากจํานวน   
ผูอยูในขายตองชําระภาษีคงคาง 

  

 

  
ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 1,000 บาท 

 

    
ประมาณการไวนอยกวารับจริงป  2561 โดยคํานวณจากจํานวน   
ผูอยูในขายตองชําระภาษี 

  

 

  
ภาษีปาย จํานวน 44,000 บาท 

     ประมาณการไวมากกวารับจริงป  2561   

 

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 256,300 บาท 

 

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,010 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป  2561   

 

  
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 224,730 บาท 

     ประมาณการไวมากกวารับจริงป 2561   

 

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 920 บาท 

     ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

 

  
คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,540 บาท 

     ประมาณไวเทากับรับจริงป 2561   

 

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,100 บาท 

     ประมาณการไวเทากับรับจริง ป 2561   

 

  
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 11,350 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป 2561   

 

  
คาปรับอื่น ๆ จํานวน 740 บาท 

     ประมาณการไวเทากับรับจริงป 2561   

 

  
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท 

     ประมาณการไวเทากับรับจริงป 2561   

 

  
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 1,980 บาท 

     ประมาณการไวเทากับรับจริงป 2561   

 

  
คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน จํานวน 500 บาท 

 

    
ประมาณการไวเทากับรับจริงป 2561 
 

  

 



  
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 380 บาท 

     ประมาณการไวเทากับรับจริงป 2561   

 

  
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 150 บาท 

     ประมาณการไวเทากับรับจริงป 2561   

 

  
คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 900 บาท 

     ประมาณการไวเทากับรับจริงป 2561   

 

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 293,050 บาท 

 

  
ดอกเบ้ีย จํานวน 293,050 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป  2561   

 

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 111,990 บาท 

 

  
เงินท่ีมีผูอุทิศให จํานวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไวเทากับรับจริงป 2561   

 

  
คาขายแบบแปลน จํานวน 11,000 บาท 

     ประมาณการไวเทากับรับจริงป 2561   

 

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 99,990 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป  2561   

 รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,132,940 บาท 

 

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จํานวน 399,000 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป  2561   

 

  
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,210,240 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป 2561   

 

  
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,872,560 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป 2561   

 

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,871,930 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป 2561   

 

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 44,520 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป 2561   

 

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 45,800 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป 2561   

 

  
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน 1,686,890 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป 2561   

 

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท 

     ประมาณการไวนอยกวารับจริงป 2561   

 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 25,361,720 บาท 

 

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถาย
โอนเลือกทํา 

จํานวน 25,361,720 บาท 

     ประมาณการไวมากกวารับจริงป 2561   

  



รายงานประมาณการรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลบัวสวาง 
อําเภอพรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร 

                   รายจายจริง ประมาณการ 
   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
 งานบริหารท่ัวไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520 
     เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 
     เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 
     เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล 198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720 
     เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,490,400 1,490,400 1,459,166 1,374,480 8.43 % 1,490,400 
 รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,593,406 2,508,720     2,624,640 
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 3,282,240 3,262,386 3,443,460 3,816,810 16.84 % 4,459,380 
     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 14,400 5,220 2,700 49,710 8.63 % 54,000 
     เงินประจําตําแหนง 215,100 228,000 228,000 228,000 0 % 228,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 1,788,840 1,787,326 1,945,320 2,092,080 1.19 % 2,117,040 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 168,000 164,723 177,280 188,280 -14.47 % 161,040 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 5,468,580 5,447,655 5,796,760 6,374,880     7,019,460 
 รวมงบบุคลากร 8,093,220 8,072,295 8,390,166 8,883,600     9,644,100 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 0 0 20,000 -50 % 10,000 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 34,000 47.06 % 50,000 
     คาเชาบาน 72,000 36,000 36,000 78,000 23.08 % 96,000 
 



    เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร 24,400 25,000 25,000 30,000 -66.67 % 10,000 
 รวมคาตอบแทน 96,400 61,000 61,000 162,000     166,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 289,502.01 114,844 74,450.38 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 140,000 0 % 140,000 
     รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 43,855 24,200 43,460 70,000 -14.29 % 60,000 
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       1)  คาใชจายเก่ียวกับการรับ-สงเสด็จ 0 66,870 9,250 30,000 66.67 % 50,000 
       2) คาใชจายในการดําเนินการเลือกต้ัง 0 0 0 220,130 127.14 % 500,000 
       3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 179,086 253,634 200,000 0 % 200,000 
       4) คาพวงมาลัยชอดอกไมกระเชาดอกไม และพวงมาลา 0 2,000 1,500 5,000 0 % 5,000 
       5)  โครงการจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธี งานพิธ ี 0 0 40,753 50,000 60 % 80,000 
       6)  โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 0 6,400 0 10,000 0 % 10,000 
       7)  โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาลตําบลบัวสวาง 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      
8) โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
ภายในราชอาณาจักร 

0 0 0 30,000 566.67 % 200,000 

       9) โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินี 0 3,000 3,000 3,000 0 % 3,000 
       คาใชจายเก่ียวกับการรับ-สงเสด็จ 18,460 0 0 0 0 % 0 
       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 49,862 0 0 0 0 % 0 
       คาพวงมาลัยชอดอกไมกระเชาดอกไม และพวงมาลา 1,000 0 0 0 0 % 0 
       โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ 0 48,000 0 0 0 % 0 
     คาบาํรุงรักษาและซอมแซม 71,978.5 35,014 42,290 50,000 0 % 50,000 
 รวมคาใชสอย 474,657.51 479,414 468,337.38 818,130     1,308,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 63,367 92,614 99,933 100,000 0 % 100,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 21,770 29,917 24,810 20,300 23.15 % 25,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 13,600 -4.41 % 13,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,000 56,500 62,900 60,000 0 % 60,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 49,900 68,890 70,000 0 % 70,000 
 รวมคาวัสดุ 171,137 228,931 256,533 263,900     268,000 
 



  คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 301,501.14 261,222.11 266,395.21 325,160 1.49 % 330,000 
     คาบริการโทรศัพท 17,410.03 15,872.94 4,442.64 12,000 -16.67 % 10,000 
     คาบริการไปรษณีย 818 700 1,475 4,000 0 % 4,000 
     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,272 25,340 113.1 % 54,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 319,729.17 277,795.05 282,584.85 366,500     398,000 
 รวมงบดําเนินงาน 1,061,923.68 1,047,140.05 1,068,455.23 1,610,530     2,140,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       1) ตูเหล็ก 0 12,000 0 0 100 % 12,000 
       2) เกาอ้ีประชุมสภา 0 45,000 0 0 0 % 0 
       คาใชจายในการจัดซื้อโตะทํางาน 6,000 0 0 0 0 % 0 
       เครือ่งโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000 
       ซุมปายพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 0 99,000 0 0 0 % 0 
       โซฟา 0 0 0 0 100 % 41,900 
       โตะทํางานพรอมเกาอ้ีสํานักงาน 0 0 0 6,400 0 % 6,400 
     ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
       ชุดอุปกรณเครื่องเสียงหองประชุม 0 0 0 40,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
       1) กลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 0 20,000 0 0 0 % 0 
       เครื่องเสียง 0 0 49,400 0 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
       1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 0 21,000 0 0 0 % 0 
       2) เครื่องคอมพิวเตอร 0 22,000 0 0 0 % 0 
       3) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0 7,900 0 0 0 % 0 
       4) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 0 9,600 0 0 0 % 0 
       คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 29,000 0 0 0 0 % 0 
       คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ network 12,000 0 0 0 0 % 0 
 



      เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0 0 0 30,000 -100 % 0 
       เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 17,700 -100 % 0 
       อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 1,400 
 รวมคาครุภัณฑ 47,000 236,500 49,400 94,100     79,700 
 รวมงบลงทุน 47,000 236,500 49,400 94,100     79,700 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ               
       อุดหนุนอําเภอพรรณานิคม 0 0 0 20,000 -100 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000     0 
 รวมงานบริหารท่ัวไป 9,202,143.68 9,355,935.05 9,508,021.23 10,608,230     11,863,800 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,571,986 1,619,973 1,725,000 1,841,460 6.4 % 1,959,300 
     เงินประจําตําแหนง 55,500 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 606,380 612,960 633,240 658,800 2.28 % 673,800 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 48,000 46,740 42,360 36,000 0 % 36,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,281,866 2,339,673 2,460,600 2,596,260     2,729,100 
 รวมงบบุคลากร 2,281,866 2,339,673 2,460,600 2,596,260     2,729,100 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 0 0 10,000 100 % 20,000 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 6,000 0 % 6,000 
     คาเชาบาน 59,400 48,950 42,850 92,400 29.22 % 119,400 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 8,000 8,200 9,000 122.22 % 20,000 
 รวมคาตอบแทน 64,400 56,950 51,050 117,400     165,400 
   คาใชสอย               
 



    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 94,030 55,000 66,510 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 80,000 25 % 100,000 
     รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000 
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 64,940 49,506 110,000 -36.36 % 70,000 
       2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ 0 41,275 41,675 100,000 -15 % 85,000 
       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,336 0 0 0 0 % 0 
       โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 49,900 0 0 0 0 % 0 
     คาบาํรุงรักษาและซอมแซม 3,400 0 5,250 30,000 0 % 30,000 
 รวมคาใชสอย 150,666 161,215 162,941 323,000     288,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 53,348.3 71,666.9 79,961.9 80,000 0 % 80,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 8,695 5,600 14,420 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,700 0 0 0 0 % 0 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 69,780 48,000 49,690 50,000 0 % 50,000 
 รวมคาวัสดุ 186,523.3 125,266.9 144,071.9 160,000     160,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาบริการโทรศัพท 0 0 11,228.59 15,000 33.33 % 20,000 
     คาบริการไปรษณีย 4,237 1,493 1,245 10,000 0 % 10,000 
     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 57,080.28 56,425.4 44,940 45,000 0 % 45,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 61,317.28 57,918.4 57,413.59 70,000     75,000 
 รวมงบดําเนินงาน 462,906.58 401,350.3 415,476.49 670,400     688,400 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       1) เครื่องถายเอกสาร 0 75,000 0 0 0 % 0 
       2) เครื่องพิมพเช็ค 0 35,000 0 0 0 % 0 
       3) ตูเหล็ก 0 7,000 0 0 0 % 0 
 



      4) ตูเอกสาร  4  ลิ้นชัก 0 19,800 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
       1) กลองถาย 0 10,000 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
       คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล   42,000 0 0 0 0 % 0 
       คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ี  19,000 0 0 0 0 % 0 
       อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 1,400 
 รวมคาครุภัณฑ 61,000 146,800 0 0     1,400 
 รวมงบลงทุน 61,000 146,800 0 0     1,400 
 รวมงานบริหารงานคลัง 2,805,772.58 2,887,823.3 2,876,076.49 3,266,660     3,418,900 
 รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,007,916.26 12,243,758.35 12,384,097.72 13,874,890     15,282,700 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 0 63,360 220,000 0 % 220,000 
 รวมคาตอบแทน 0 0 63,360 220,000     220,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 64,400 60,950 47,024 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000 
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       1) โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 0 59,999 60,000 25,000 0 % 25,000 
       2) โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 0 59,999 12,100 25,000 0 % 25,000 
       3)โครงการฝกอบรมอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน 0 0 0 140,000 -100 % 0 
       โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 59,976 0 0 0 0 % 0 
       โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 59,959 0 0 0 0 % 0 
       โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือ(จัดต้ัง) 0 0 0 0 100 % 130,000 
     คาบาํรุงรักษาและซอมแซม 19,050 72,950 24,280 40,000 -25 % 30,000 
 รวมคาใชสอย 203,385 253,898 143,404 250,000     220,000 
 



  คาวัสดุ               
     วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 15,000 33.33 % 20,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
     วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 13,000 14,000 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 20,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุอ่ืน 0 0 20,000 75,000 0 % 75,000 
 รวมคาวัสดุ 0 13,000 39,000 180,000     205,000 
 รวมงบดําเนินงาน 203,385 266,898 245,764 650,000     645,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       เต็นท 0 0 0 0 100 % 100,000 
     ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง               
       1) ชุดดับเพลิง 0 12,000 0 0 0 % 0 
       2) สายสงนํ้าดับเพลิง 0 24,000 0 0 0 % 0 
       หัวฉีดฟอก 0 0 0 0 100 % 27,500 
 รวมคาครุภัณฑ 0 36,000 0 0     127,500 
 รวมงบลงทุน 0 36,000 0 0     127,500 
 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 203,385 302,898 245,764 650,000     772,500 
 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหลักสูตรทบทวน 129,450 0 0 0 0 % 0 
 รวมคาใชสอย 129,450 0 0 0     0 
   คาวัสดุ               
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,900 0 0 0 0 % 0 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 64,770 0 0 0 0 % 0 
 



รวมคาวัสดุ 73,670 0 0 0     0 
 รวมงบดําเนินงาน 203,120 0 0 0     0 
 รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 203,120 0 0 0     0 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 406,505 302,898 245,764 650,000     772,500 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 0 1,623,180 1,718,520 1,847,280 5.21 % 1,943,520 
     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 63,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 86,230 599,760 614,640 635,040 1.68 % 645,720 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0 52,800 44,400 44,400 -39.73 % 26,760 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 86,230 2,275,740 2,377,560 2,526,720     2,679,000 
 รวมงบบุคลากร 86,230 2,275,740 2,377,560 2,526,720     2,679,000 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,500 25,000 -60 % 10,000 
 รวมคาตอบแทน 0 0 2,500 25,000     10,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 45,000 36,364.5 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000 20 % 120,000 
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       1) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 45,000 45,000 0 100 % 50,000 
       โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 45,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานและศึกษาดูงาน
ภายในอาณาจักรของบคุลากรทางการศึกษา 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

     คาบาํรุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 70,000 -71.43 % 20,000 
 รวมคาใชสอย 45,000 90,000 81,364.5 180,000     190,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 



    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 27,390 0 0 % 0 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 51,240 46,900 46,900 51,100 -100 % 0 
 รวมคาวัสดุ 51,240 46,900 74,290 81,100     30,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 36,760.29 30,623.9 27,796.82 42,000 -14.29 % 36,000 
     คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 2,547 1,923 699 3,000 0 % 3,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 39,307.29 32,546.9 28,495.82 45,000     39,000 
 รวมงบดําเนินงาน 135,547.29 169,446.9 186,650.32 331,100     269,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,640,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 2,640,000 0 0 0     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 2,640,000 0 0 0     0 
 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,861,777.29 2,445,186.9 2,564,210.32 2,857,820     2,948,000 
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 0 756,000 696,380 802,360 -15.72 % 676,200 
       2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา) 0 289,000 253,300 200,010 17.29 % 234,600 
       3)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรยีนการสอน(รายหวั) 0 0 0 255,000 -38.85 % 155,940 
       โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 912,980 0 0 0 0 % 0 
     คาบาํรุงรักษาและซอมแซม 99,900 0 0 0 0 % 0 
 รวมคาใชสอย 1,012,880 1,045,000 949,680 1,257,370     1,066,740 
   คาวัสดุ               
     คาอาหารเสริม (นม) 1,511,754.8 1,321,659.8 1,466,634.36 1,519,160 -0.1 % 1,517,630 
 รวมคาวัสดุ 1,511,754.8 1,321,659.8 1,466,634.36 1,519,160     1,517,630 
 รวมงบดําเนินงาน 2,524,634.8 2,366,659.8 2,416,314.36 2,776,530     2,584,370 
   งบลงทุน               
 



  คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       ชุดโตะรับประทานอาหารสําหรบัเด็ก 0 0 0 30,000 -100 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 30,000     0 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               
       โครงการกอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนกอย 0 0 0 0 100 % 100,000 
 รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 0     100,000 
 รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000     100,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 2,684,000 2,722,000 0 0 % 0 
       เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 2,752,000 -3.49 % 2,656,000 
       โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 40,000 
 รวมเงินอุดหนุน 0 2,684,000 2,722,000 2,752,000     2,696,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,684,000 2,722,000 2,752,000     2,696,000 
 รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,524,634.8 5,050,659.8 5,138,314.36 5,558,530     5,380,370 
 รวมแผนงานการศึกษา 5,386,412.09 7,495,846.7 7,702,524.68 8,416,350     8,328,370 
 แผนงานสาธารณสขุ               
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 0 0 0 100 % 144,000 
 รวมคาตอบแทน 0 0 0 0     144,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 363,000 465,920 505,412 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 740,000 -18.92 % 600,000 
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       1) โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 0 39,600 37,950 0 0 % 0 
 



      4) โครงการบริหารการจัดการขยะ  สิ่งปฎิกูล  ต.สวาง 0 20,000 19,840 20,000 -100 % 0 
       5) โครงการสํานักงานนาอยูนามอง  Big  cleaning day 0 0 3,000 3,000 66.67 % 5,000 
       6) โครงการปองกันโรคติดตอในวัยรุน 0 19,600 19,995 0 0 % 0 
       7) โครงการรานอาหารปลอดภัย 0 14,600 0 0 0 % 0 
       โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 0 0 20,000 0 0 % 0 
       โครงการควบคุมและปองกันโรค 0 0 0 130,000 -100 % 0 
       โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลอืดออก 33,800 0 0 0 0 % 0 
       โครงการควบคุมาและปองกันโรคไขเลือดออก 0 0 0 0 100 % 50,000 
       โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 19,980 0 0 0 0 % 0 
       โครงการตรวจสอบคุณภาพแหลงนํ้าสาธารณะ 0 0 0 0 100 % 20,000 
       โครงการตรวจสุขภาพพนักงานที่เปนกลุมเสี่ยงสิ่งปนเปอน 0 0 0 0 100 % 10,000 
       โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 0 0 0 0 100 % 10,000 
       โครงการบริหารจัดการขยะอินทรียในครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 20,000 
       โครงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 0 0 0 0 100 % 20,000 
       โครงการลดคัดแยกขยะและจัดการขยะใหถกูประเภท 0 0 0 0 100 % 20,000 
       โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 0 0 0 0 100 % 70,000 
       โครงการหองนํ้าทองถิ่นสะอาดและปลอดภัย 0 0 0 0 100 % 50,000 
     คาบาํรุงรักษาและซอมแซม 0 40,966.11 60,779.72 90,000 0 % 90,000 
 รวมคาใชสอย 416,780 600,686.11 666,976.72 983,000     965,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุงานบานงานครัว 0 5,000 175,500 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุกอสราง 0 10,000 9,925 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 97,215 152,000 354,000 -32.2 % 240,000 
     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 40,000 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุเครื่องแตงกาย 4,670 4,997 5,000 5,000 0 % 5,000 
 รวมคาวัสดุ 4,670 117,212 382,425 394,000     280,000 
 รวมงบดําเนินงาน 421,450 717,898.11 1,049,401.72 1,377,000     1,389,000 
   งบลงทุน               
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               
 



    คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน               
       โครงการซื้อที่ดิน 0 0 0 0 100 % 1,750,000 
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               
       1) โครงการปรับปรุงบอขยะ  บานสวางหมู 1 0 90,000 0 0 0 % 0 
 รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 90,000 0 0     1,750,000 
 รวมงบลงทุน 0 90,000 0 0     1,750,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 260,000 0 0 % 0 
     เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 106,145 0 0 0 0 % 0 
       เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0 0 0 0 100 % 260,000 
       อุดหนุนหมูบาน 0 0 0 260,000 -100 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 106,145 0 260,000 260,000     260,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 106,145 0 260,000 260,000     260,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 527,595 807,898.11 1,309,401.72 1,637,000     3,399,000 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 527,595 807,898.11 1,309,401.72 1,637,000     3,399,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห               
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       โครงการสงเสริมภาวะผูนําสตรีตําบลสวาง 4,950 0 0 0 0 % 0 
 รวมคาใชสอย 4,950 0 0 0     0 
 รวมงบดําเนินงาน 4,950 0 0 0     0 
 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 4,950 0 0 0     0 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 4,950 0 0 0     0 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
 



  เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 780,789 807,540 856,740 1,259,280 9.88 % 1,383,720 
     เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 716,040 720,360 726,240 744,000 0.25 % 745,880 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 84,180 78,480 72,600 63,840 -0.25 % 63,680 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,623,009 1,648,380 1,697,580 2,127,120     2,253,280 
 รวมงบบุคลากร 1,623,009 1,648,380 1,697,580 2,127,120     2,253,280 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 6,000 66.67 % 10,000 
     คาเชาบาน 0 0 36,000 42,000 14.29 % 48,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 14,100 9,600 20,000 0 % 20,000 
 รวมคาตอบแทน 0 14,100 45,600 68,000     78,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 68,300 85,500 127,680.49 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 160,000 0 % 160,000 
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 10,292 6,320 80,000 -12.5 % 70,000 
       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6,112 0 0 0 0 % 0 
     คาบาํรุงรักษาและซอมแซม 358,268 40,235 601,450 570,000 -24.56 % 430,000 
 รวมคาใชสอย 432,680 136,027 735,450.49 810,000     660,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 6,510 5,650 19,735 40,000 -50 % 20,000 
     วัสดุไฟฟาและวิทยุ 31,880 28,390 49,020 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 3,828 4,390 4,920 1,000 100 % 2,000 
     วัสดุกอสราง 23,853 20,000 55,750 20,000 100 % 40,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 600 0 0 2,000 150 % 5,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,000 5,500 6,000 15,000 -4.67 % 14,300 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,780 0 1,000 -100 % 0 
 



    วัสดุคอมพิวเตอร 4,570 3,960 5,280 5,000 100 % 10,000 
     วัสดุอ่ืน 0 37,770 0 30,000 -16.67 % 25,000 
 รวมคาวัสดุ 79,241 107,440 140,705 164,000     166,300 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 0 751,376.45 992,738.74 200,000 650 % 1,500,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 0 751,376.45 992,738.74 200,000     1,500,000 
 รวมงบดําเนินงาน 511,921 1,008,943.45 1,914,494.23 1,242,000     2,404,300 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       1) ตูลอกเกอร 0 0 0 0 100 % 6,900 
       1) โตะพรอมเกาอ้ีทํางาน 0 3,900 0 0 0 % 0 
       2) ตูเก็บเอกสาร 0 6,000 6,900 0 100 % 8,000 
       เกาอ้ีทํางาน 0 0 3,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
       อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 700 
     คาบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 25,000 0 0 0 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 0 34,900 9,900 0     15,600 
 รวมงบลงทุน 0 34,900 9,900 0     15,600 
   งบรายจายอื่น               
   รายจายอื่น               
     รายจายอ่ืน               
 

      
คาจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมิน หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 รวมรายจายอื่น 0 0 0 30,000     0 
 รวมงบรายจายอื่น 0 0 0 30,000     0 
 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,134,930 2,692,223.45 3,621,974.23 3,399,120     4,673,180 
 งานไฟฟาถนน               
   งบลงทุน               
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               
 



    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
       (1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานบัวใหญ  หมูที่ 3 131,775.71 0 0 0 0 % 0 
       (2)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาซอน  หมูที่ 6 176,915.89 0 0 0 0 % 0 
       (3)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานบัวทอง  หมูที่ 11 190,200 0 0 0 0 % 0 
       (4) โครงการกอสรางรองระบายนํ้าภายในหมูบาน บานโนนสําราญ  หมูที่ 12 99,300 0 0 0 0 % 0 
       (5) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบานบวัหลวง หมูที่ 13 235,500 0 0 0 0 % 0 
       โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอนกอย ม.2 0 98,700 0 0 0 % 0 
     คาบาํรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง               
       (1)  โครงการตอเติมศาลาประชาคมหมูบาน  บานบัวใหญหมูที่ 3 50,000 0 0 0 0 % 0 
       (2) โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานโนนทรายทอง  หมูที่ 8 159,100 0 0 0 0 % 0 
       (3) โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานโนนสําราญ  หมูที ่ 12  100,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,142,791.6 98,700 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 1,142,791.6 98,700 0 0     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 1,234,097.62 0 0 % 0 
       อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 0 0 0 600,000 -100 % 0 
     เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 1,391,820.87 0 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 1,391,820.87 0 1,234,097.62 600,000     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 1,391,820.87 0 1,234,097.62 600,000     0 
 รวมงานไฟฟาถนน 2,534,612.47 98,700 1,234,097.62 600,000     0 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,669,542.47 2,790,923.45 4,856,071.85 3,999,120     4,673,180 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       อบรมวันกตัญูวันผูสูงอายุ 50,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมคาใชสอย 50,000 0 0 0     0 
 



รวมงบดําเนินงาน 50,000 0 0 0     0 
 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000 0 0 0     0 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       1) โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
       2) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0 130,000 0 130,000 -46.15 % 70,000 
       3)โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกลุมอาชีพ 0 0 0 40,000 0 % 40,000 
       4)โครงการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
       5)โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0 0 0 30,000 166.67 % 80,000 
       6)โครงการจัดประชุมประชาคม 0 0 0 0 100 % 50,000 
       7) โครงการใหความชวยเหลือประชาชน 0 0 0 0 100 % 70,000 
       8) โครงการฝกอบรมความรูดานกฎหมายแกประชาชน 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      
โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และกิจกรรม "109 ครั้ง รอยพระบาทยาตรายังจารึก..สกลนคร" 

0 135,232 0 0 0 % 0 

       โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่ 13,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมคาใชสอย 13,000 265,232 0 250,000     380,000 
 รวมงบดําเนินงาน 13,000 265,232 0 250,000     380,000 
 รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 13,000 265,232 0 250,000     380,000 
 รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 63,000 265,232 0 250,000     380,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       1) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 0 0 0 100,000 20 % 120,000 
       1)คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิน่พรรณาสัมพันธ  0 70,000 0 0 0 % 0 
       2)โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติดและสรางความปรองดองสมานฉันท 0 150,000 150,000 0 0 % 0 
       คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นพรรณาสัมพันธ ครั้งที่ 9 70,000 0 0 0 0 % 0 
 



      โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติดและสรางความปรองดองสมานฉันท 100,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมคาใชสอย 170,000 220,000 150,000 100,000     120,000 
 รวมงบดําเนินงาน 170,000 220,000 150,000 100,000     120,000 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 170,000 220,000 150,000 100,000     120,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               
       โครงการแขงขันเรือยาว 0 0 0 0 100 % 50,000 
       โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา 0 10,000 0 5,000 0 % 5,000 
       โครงการจัดงานสบืสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 50,000 
       โครงการประเพณีแหเทยีนเขาพรรษา 0 0 0 0 100 % 40,000 
 รวมคาใชสอย 0 10,000 0 5,000     145,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 10,000 0 5,000     145,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 180,000 190,000 90,000 0 0 % 0 
       เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 40,000 -100 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 180,000 190,000 90,000 40,000     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 190,000 90,000 40,000     0 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 180,000 200,000 90,000 45,000     145,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 350,000 420,000 240,000 145,000     265,000 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน               
   งบลงทุน               
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               
     คาชดเชยผลอาสิน               
       เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 0 100 % 10,000 
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
 



      1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานสวาง หมูที่ 1 0 0 0 120,000 -100 % 0 
       2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานบัวใหญ หมูที่ 3 0 0 0 120,000 -100 % 0 
       3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานคําประมง หมูที่ 4 0 0 0 120,000 -100 % 0 
       4) โครงการกอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบานบัวนอย หมูที่ 5 0 0 0 120,000 -100 % 0 
       5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานนาซอน หมูที่ 6 0 0 0 120,000 -100 % 0 
       6) โครงการกอสรางรองระบายนํ้าภายในหมูบาน บานบัวทอง หมู  11 0 0 0 120,000 -100 % 0 
       7) โครงการกอสรางรองระบายนํ้าภายในหมูบาน บานบัวหลวง หมูที่ 13 0 0 0 120,000 -100 % 0 
       โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางหมูบาน  บานนาซอน หมูที่ 6 0 0 192,800 0 0 % 0 
       โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานคําประมง หมูที่ 4 0 0 192,200 0 0 % 0 
       โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานบัวใหญ หมูที่ 3 0 0 192,000 0 0 % 0 
       โครงการกอสรางรองระบายนํ้าภายในหมูบาน  บานโนนทรายคํา  หมูที่ 7 0 0 200,000 0 0 % 0 
       โครงการกอสรางรองระบายนํ้าภายในหมูบาน  บานสวางพัฒนา หมูที่ 10 0 0 200,000 0 0 % 0 
       เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 0 0 0 10,000 -100 % 0 
     คาบาํรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง               
       โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค บานโนนสําราญ หมูที่ 12 0 0 0 120,000 -100 % 0 
 

    
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง 

              

       คาออกแบบ และควบคุมงาน 0 0 0 0 100 % 10,000 
 รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 977,000 970,000     20,000 
 รวมงบลงทุน 0 0 977,000 970,000     20,000 
 รวมงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0 977,000 970,000     20,000 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 977,000 970,000     20,000 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     คาชาํระหน้ีเงินตน 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 0 % 1,100,000 
     คาชาํระดอกเบี้ย 372,114.59 343,522.54 314,365.84 300,000 -13.33 % 260,000 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 168,576 196,840 205,405 223,730 -0.1 % 223,500 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,000 -10 % 9,000 
 



    เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 6,824,800 7,096,100 7,638,930 9.62 % 8,373,600 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,844,800 2,016,800 2,476,800 -5.43 % 2,342,400 
     เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 84,000 88,500 90,000 102,000 0 % 102,000 
     สํารองจาย 66,278 114,466 74,520 227,290 -12.01 % 200,000 
     รายจายตามขอผูกพัน 150,000 150,000 150,000 0 0 % 0 
       รายจายตามขอผูกพัน 0 0 0 150,000 0 % 150,000 
     เงินชวยพิเศษ 0 0 0 68,670 -100 % 0 
     เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 314,116.82 353,614 419,776 413,220 1.34 % 418,750 
 รวมงบกลาง 2,155,085.41 10,916,542.54 11,466,966.84 12,710,640     13,179,250 
 รวมงบกลาง 2,155,085.41 10,916,542.54 11,466,966.84 12,710,640     13,179,250 
 รวมงบกลาง 2,155,085.41 10,916,542.54 11,466,966.84 12,710,640     13,179,250 
 รวมแผนงานงบกลาง 2,155,085.41 10,916,542.54 11,466,966.84 12,710,640     13,179,250 
 รวมทุกแผนงาน 25,571,006.23 35,243,099.15 39,181,826.81 42,653,000     46,300,000 
  



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง 
อําเภอ พรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 46,300,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเปน  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 11,863,800 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 9,644,100 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายก
รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนง  ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เลขานุการ ท่ีปรึกษานายกฯ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  และ รองนายกเทศมนตร ี    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อื่นของนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภา เลขานุการ ท่ีปรึกษานายกฯ (ฉบับท่ี 2 )พ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
นายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา เลขานุการ ท่ีปรึกษานายก ฯ  (ฉบับท่ี 2 )พ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 

จํานวน 198,720 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อื่นของนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภา เลขานุการ ท่ีปรึกษานายกฯ (ฉบับท่ี 2 )พ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,490,400 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน  12  อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารง
ตําแหนงประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการ ท่ีปรึกษานายกฯ  
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไข 
 
 

    

 



   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 7,019,460 บาท 

 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,459,380 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ไดแก
ปลัดเทศบาล ,นักวิชาการตรวจสอบภายใน ,หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล,หัวหนาฝาย
อํานวยการ,นักทรัพยากรบุคคล, นักวิเคราะหนโยบายและแผน,นิติกร,นักจัดการงานท่ัวไป,
นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการสาธารณสุข,เจาพนักงานธุรการ,เจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตําแหนงอื่นท่ีมีการกําหนดตําแหนงเพิ่มตามกรอบแผน
อัตรากําลังสามปของเทศบาลตําบลบัวสวางตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  หรือท่ีมีการแกไข    

    

 

   
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามวุฒิและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ
ไดรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 
หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 228,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หัวหนา
ฝายอํานวยการ และคาตอบแทนพิเศษตําแหนงปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559  ลงวันท่ี 27  เมษายน 2559  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,117,040 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี  5  ตุลาคม พ.ศ.2558  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 161,040 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานเทศบาล ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี  6  สิงหาคม พ.ศ.2558 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

  
งบดําเนินงาน รวม 2,140,000 บาท 

 

   
คาตอบแทน รวม 166,000 บาท 

 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 10,000 บาท 

 

      

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อจายเปน 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบลบัวสวาง เงินรางวัล   
การปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกท่ีชวยเหลือเทศบาลในการสอบคัดเลือกสอบแขงขัน  
และอื่นๆ ท่ีเขาขายประเภทรายจายนี้  ต้ังจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 หรือท่ีมีการแกไข 

  

 



  

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางของเทศบาลและพนักงานจาง  ในกรณีท่ีไดรับคําส่ังหรือการส่ังการใหมาปฏิบัติ  
งานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท0808.4/ว 156 ลงวันท่ี   
15 พฤษภาคม 2550 หรือท่ีมีการแกไข  

    

 

   
คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามหนังสือ มท
0808.2/6250  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2551และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาเลาเรียนใหกับบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจาง มีสิทธิ ใหเบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2541  
แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2549 หรือท่ีมีการแกไข  

    

 

   
คาใชสอย รวม 1,308,000 บาท 

 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

 

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  เชน คาติดต้ังระบบอินเตอรเน็ต คาประกันภัยรถยนตคา
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติ  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คารับวารสาร
และหนังสือพิมพ คาจัดทําปายตางๆ คาลางอัดขยายรูป คาจางเหมาบริการบุคคลในการทํา
ความสะอาดสํานักงาน และจัดเก็บขยะ คาใชจายในการฟองบังคับคดี คาจัดทําเอกสาร
เผยแพรตางๆ คาจัดทําวารสารประชาสัมพันธเทศบาลฯ ตามนโยบายผูบริหาร คาใชจายใน
การวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาธรรมเนียมตางๆ  คาดําเนินการตรวจสอบรังวัดท่ีดินสาธารณะประโยชน  คาจางเหมารถ
คาจางเหมาทําความสะอาดบริเวณ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการใดท่ีมิใชการประกอบ ดัดแปลงและตอเติมครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางใดๆ ฯลฯ  
ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เชน  คาอาหาร คาเครื่องด่ืม 
คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง รวมท้ังคาบริการดวย
และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมใหต้ังงบประมาณไดไมเกินปละ
1% ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ
เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผูอุทิศให และ คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภา
ทองถ่ิน เชน คาอาหาร คาเครื่องด่ืมตางๆ เครื่องใชในการเล้ียงรับรองและคาบริการอื่นๆ
ดวย ซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน และคาใชจายอื่น
เชน ดอกไม ธูป เทียน ฯลฯ ท่ีเกี่ยวกับการประชุมสภาทองถ่ินตามหนังสือท่ี มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

    

 



   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
1)  คาใชจายเกี่ยวกับการรับ-สงเสด็จ จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําซุมรับเสด็จและจัดหาพระบรมสาทิสลักษณเครื่องหมาย 
สัญลักษณพระปรมาภิไธย และวัสดุอุปกรณตางๆ เชน คาภาพอิงคเจ็ท   ธงประดับ 
ตราสัญลักษณเพื่อถวายการตอนรับ-สงเสด็จ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค  
เสด็จพระราชฐาน ณ ตําหนักภูพานราชนิเวศนหรือ เสด็จมาทรงงานบริเวณจังหวัดสกลนคร  
ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

  

 

    
2) คาใชจายในการดําเนินการเลือกต้ัง จํานวน 500,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังกรณีมีการเลือกต้ังใหมหรือเลือกต้ังซอมและส่ังใหมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  ปายประชาสัมพันธ  คาเบ้ีย
เล้ียงคณะกรรมการฯ  และอื่นๆ  ท่ีจัดเขาเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง ฯลฯ ต้ังจายตาม
หนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561
เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การต้ังงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
เลือกต้ังทองถ่ิน   

    

 

    
3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อเบิกจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชนคาลงทะเบียน คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาท่ีพักคาธรรมเนียมในการใช 
สนามบิน ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆท่ีจําเปน ของผูบรหิารเลขานุการและท่ีปรึกษา 
นายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาล อปพร. พนกังานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล  
และลูกจางของเทศบาลซึ่งไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
 ต้ังจายตามหนังสือส่ังการท่ี มท 0808.2/ว2052 ลงวันท่ี7 เมษายน 2558 ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2559 หรือท่ีมีการแกไข 

  

 

    
4) คาพวงมาลัยชอดอกไมกระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหรือจางทําพวงมาลัยชอดอกไมกระเชาดอกไมและ
พวงมาลา ฯลฯ สําหรับงาน รัฐพิธี ฯลฯ ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

    
5)  โครงการจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธี งานพิธ ี จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี เชน โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯโครงการ 
จัดงานวันปยะมหาราช หรืองานพิธีอื่นๆท่ีเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงค เชน  คาภาพอิงคเจ็ท  
ธงทิวประดับคาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานท่ี คามหรสพ ฯลฯต้ังจายตามหนังสือดวนมากท่ี 
มท0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนา 
หาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 42 ลําดับท่ี  6   

  

 



    
6)  โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
เชน คาวัสดุในการฝกอบรม คาอาหาร เครื่องด่ืม คายานพาหนะเดินทาง  
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯต้ังจายตามหนังสือดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 3886   
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏใน 
แผนพัฒนาหาป (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 41 ลําดับท่ี 3 

    

 

    
7)  โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาลตําบลบัวสวาง จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาลตําบลบัวสวาง
เชน คาวารสารแผนพับ วารสารรายงานการดําเนินงานประจําปของเทศบาล คาจัดทํา
หรือปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาล ปายประชาสัมพันธตางๆเปนตน ต้ังจายตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการ
แกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง
หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 92 

    

 

    
8) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานภายในราชอาณาจักร 

จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงานภายในราชอาณาจักร เชน คาวัสดุในการฝกอบรม
คาอาหาร เครื่องด่ืม คายานพาหนะเดินทาง คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ต้ังจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป 
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 67 ลําดับท่ี 84 

    

 

    
9) โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระราชิน ี

จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯสมเด็จพระราชินีฯ และพระบรมวงศานุวงค เชนคาวัสดุในการจัด
โครงการ คาน้ํา น้ําแข็ง ฯลฯ ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886   
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปรากฏใน
แผนพัฒนาหาป (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 42 ลําดับท่ี 5 

    

 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน ยานพาหนะ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด  เครื่องปรับอากาศ  กลองถายรูป
เครื่องพิมพสําเนา  เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร ตู โตะ ฯลฯ ต้ังจายตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
หรือท่ีมีการแกไข 
 
 
 

    

 



   
คาวัสดุ รวม 268,000 บาท 

 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงาน  เชน คาส่ิงของ เครื่องเขียนแบบพิมพ
กระดาษ ปากกา คานิตยสาร วารสาร แฟม หมึก แบบพิมพ  พระบรมฉายาลักษณ 
กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี  แผงติดประกาศ และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้ ต้ังจายตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข  

    

 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวย จาน ชอน แกวน้ํา จานรองแกวน้ํา
น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาขัดพื้น น้ํายาลางจาน ไมกวาดผาปูโตะ  ผงซักฟอก แปรง กระจกเงา
กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง  ถังขยะ  ถุงขยะ และอื่นๆ ท่ีจัดเขาประเภทวัสดุงานบานงาน
ครัวและมีความจําเปนสําหรับหนวยงาน ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 13,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต ยางนอก ยางใน  
สายไมลเพลาแบตเตอรี่ หัวเทียน น้ํามันเบรค กระจกมองขางรถ ไขควง หมอน้ํารถยนต  
หลอดไฟรถ แมแรง กุญแจปากตาย และอื่นๆ ท่ีจัดเขาประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
และมีความจําเปนสําหรับหนวยงาน ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 60,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงหลอล่ืน เชน คาน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันกาด  และอื่นๆท่ีจําเปนตองใชของหนวยงาน ต้ังจายตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
หรือท่ีมีการแกไข  

    

 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัวพิมพหรอืแบบพิมพ แผนกรองแสง ผงหมึก
เครื่องพิมพ แผนบันทึกขอมูล แปนพิมพ สายเคเบิล เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานบันทึกขอมูล และอื่นๆท่ีเขาประเภทรายจายนี้  ต้ังจายตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 398,000 บาท 

 

   
คาไฟฟา จํานวน 330,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล  ต้ังจายตาม
หนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   

    

 

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและคาอินเตอรเน็ตท่ีใชในการติดตอราชการซึ่งอยูในความรับผิดชอบ 
ของสํานักงานเทศบาล ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี
28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

    

 



   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาไปรษณียลงทะเบียนหนังสือราชการตางๆ คาธนาณัติ ซึ่งเทศบาลชําระคา
ฝากสงเปนรายเดือน  คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร ฯลฯ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักปลัดเทศบาล  ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี
28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

    

 

   
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 54,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงรายเดือน  ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก
ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

    

 

  
งบลงทุน รวม 79,700 บาท 

 

   
คาครุภัณฑ รวม 79,700 บาท 

 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

 

    
1) ตูเหล็ก จํานวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก ชนิด  2  บาน  จํานวน 2  หลังๆละ 6,000  บาท  
เปนเงินจํานวน  12,000บาท  (ราคาตามทองตลาด) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
- ขนาด กวางไมนอยกวา  91.50 เซนติเมตร 
- ขนาด ลึกไมนอยกวา  45.70 เซนติเมตร 
- ขนาด สูงไมนอยกวา 183 เซนติเมตร  
  

    

 

    
เครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา  
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  สํานักงบประมาณป  พ.ศ.2561   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - หมายถึงเครื่อง Facsimile  หรือโทรภาพ 
 - ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน 
 - ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดสงเอกสารข้ันตํ่า 
 - สงเอกสารไดครั้งละ  20 แผน 
ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

    
โซฟา จํานวน 41,900 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟา (ราคาตามทองตลาด)  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เกาอี้โซฟาแบบไมนอยกวา 3 ท่ีนั่ง 1 ตัว ขนาดไมนอยกวา 200(w)x82(D)x80(H)cm. 
- เกาอี้โซฟาแบบไมนอยกวา 1 ท่ีนั่ง 2 ตัว ขนาดไมนอยกวา 80(w)x82CDx80 (H)cm. 
- โตะกลาง 1 ตัว พื้นเปนกระจกสีดํา ลบขอบ ขนาดไมนอย
กวา 60 (w)x90 (D)cm. โครงสรางทําดวยเหล็กชุบ โครเมียม หรือ สแตนเลส 
- เปนโซฟาทรงเหลียม เบาะหนังพีวีซ ีเกรด Aหรือทําดวยผาหุมอยางดี 

    

 



    
โตะทํางานพรอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,400 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑโตะพรอมเกาอี้ทํางานพนักงานเทศบาล
จํานวน ๑ ชุด (ราคาตามทองตลาด) คุณลักษณะพื้นฐาน 
โตะ มีรายละเอียดดังนี้ 
     1) วัสดุ หนาโตะทําจากไม  
     2) ขนาดไมนอยกวา 120 x 60 x 75 เซนติเมตร 
     3) มีล้ินชัก และประตูเปด พรอมกญุแจและมือจับ 
 เกาอี้ทํางาน มีรายละเอียดดังนี้ 
      1) โครงขา 5 แฉก ทําดวยโลหะ มีลอเล่ือนหมุนไดรอบตัว 
      2) ขนาดไมนอยกวา 55 x 60 x 75 ซม. 
      3) ท่ีนั่งและพนักพงิบุฟองน้ํา หุมดวยวัสดุหนังเทียมสีดํา 
      4) วัสดุปดดานหลังพนักพิงและใตท่ีนั่ง หุมดวยวัสดุชนิดเดียวกับท่ีนั่งและพนักพิง 
      5) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง 
      6) ท่ีนั่งหมุนไดรอบตัว 
      7) มีท่ีทาวแขน             

    

 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

 

    
อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 1,400 บาท 

 

      

  อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader)  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card Reader)
ราคา  700  บาทจํานวน  2เครือ่ง ต้ังตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือนมีนาคม  2562  ขอท่ี  58  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 7816 ได 
  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
  - สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ได 
  - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volt, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,418,900 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 2,729,100 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,729,100 บาท 

 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,959,300 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงนิเดือน    
จํานวน  6  ตําแหนง   
-  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง                         จํานวน  1  ตําแหนง  
-  ตําแหนง  หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได       จํานวน  1  ตําแหนง     
-  ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี                     จํานวน  2  ตําแหนง     
-  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได                    จํานวน  1  ตําแหนง  
-  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ                              จํานวน  1  ตําแหนง  
ต้ังจายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานของเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องกําหนด
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ลงวันท่ี
14  มีนาคม  พ.ศ.  2559  หรือท่ีมีการแกไข   

    

 

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง)   
และเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได(นักบริหารงานคลัง)   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ลงวันท่ี
27  เมษายน  พ.ศ.  2559  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 673,800 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ          จํานวน  4  อัตรา  
-  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี                จํานวน  2  อัตรา   
-  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได                        จํานวน  1  อัตรา   
-  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ                                   จํานวน  1  อัตรา  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจาง  (ฉบับท่ี  4)  ลงวันท่ี  5 ตุลาคม  พ.ศ. 2558  หรือท่ีมีการแกไข  

    

 

   
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และเงินคาตอบแทน
พิเศษของพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตราตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี  2)  ลงวนัท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2558  หรือท่ีมีการแกไข 
  
 
 
 
 
 
 

    

 



  
งบดําเนินงาน รวม 688,400 บาท 

 

   
คาตอบแทน รวม 165,400 บาท 

 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน  คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับการจาง  คณะกรรมการรบัและ เปดซอง ฯลฯ  ต้ังจายตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  หรือท่ีมีการ
แกไข และหนังสือดวนท่ีสุดท่ี  กค  0402.5/ว  156  ลงวันท่ี  19  กันยายน  2560
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

    

 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง ในกรณีไดรับคําส่ังหรือการส่ังการใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท 0808.4/ว  1562 ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม 2550  
หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
คาเชาบาน จํานวน 119,400 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิก 
คาเชาบานได  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/6250   
ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม  2551  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.  2562   
หรือท่ีมีการแกไข 

      

 

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  มีสิทธิใหเบิก จายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ.  2541 
แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  3  พ.ศ.  2549 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
คาใชสอย รวม 288,000 บาท 

 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

 

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการแรงงานท่ัวไป  คาจางเหมาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ  ปายตางๆ การจัดทําแผนพับ หรือการจางเหมาบริการ 
อยางอื่น ฯลฯ  ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เชน คาอาหาร 
คาเครื่องด่ืมคาของขวัญ คาเครื่องพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง 
รวมท้ังคาบริการดวย  และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคา
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม  ใหต้ัง
งบประมาณไดไมเกินปละ  1 %  ของรายไดของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวมรายได
จากเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผูอุทิศให  ตามหนังสือ
ท่ี  มท  0808.4/ว  2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548 

    

 



   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ใหกับสวนราชการ  หนวยงานเอกชน  
รัฐวิสาหกิจ องคกร สมาคม ฯลฯ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯ   
สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง ฯลฯ ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  ต้ังจาย 
ตามหนังสือส่ังการท่ี  มท  0808.2/ว 2052  ลงวันท่ี  7  เมษายน  2558  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน   
(ฉบับท่ี  2)พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  3) พ.ศ 2559  หรือท่ีมีการแกไข 

  

 

    
2) โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 85,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลท่ีดินเพื่อจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  เชน  คาวัสดุ อุปกรณ  คาจางเหมา  คาตอบแทน  และอื่นๆ  ท่ีจําเปนตอง 
ใชในการดําเนินการตามโครงการต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข 

  

 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน เชน  ยานพาหนะ  
เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด  เครื่องปรับอากาศกลองถายรูป  
เครื่องพิมพสําเนาเครื่องปรับอากาศเครื่องโทรสาร ตู  โตะ ฯลฯต้ังจายตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  หรือท่ีมีการแกไข 

  

 

   
คาวัสดุ รวม 160,000 บาท 

 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงาน  คาส่ิงของ  เครื่องเขียนแบบพิมพ ตางๆ  
วัสดุสํานักงานตางๆ  เชน  แบบพิมพ  ใบเสร็จรับเงิน  กระดาษ  ปากกา  คา
นิตยสาร  วารสาร  แฟม  หมึก  แบบพิมพ  พระบรมฉายาลักษณกุญแจ ภาพเขียน  
แผนท่ี แผงติดประกาศ และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  หรือท่ีมีการแกไข 

  

 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน   ถวย  จาน  ชอน  แปรง แกวน้ํา   
จานรองแกวน้ํา  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาขัดพื้น  น้ํายาลางจาน  ไมกวาด  ผาปูโตะ   
ผงซักฟอก  กระจกเงา  กระติกน้ํารอน  กระติกน้าํแข็ง  ถังขยะ  ถุงขยะและอื่นๆ   
ท่ีจัดเขาประเภทวัสดุงานบานงานครัวและมีความจําเปนสําหรับหนวยงาน   
ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   
หรือท่ีมีการแกไข 

  

 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษ  สี  โฟม  พูกัน  ฟลม  
แถบบันทึกเสียง  ภาพลาง อัดขยายภาพสี ฯลฯ  ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  หรือท่ีมีการแกไข 
  
 

  

 



  

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน   หัวพิมพหรือแบบพิมพ  แผนกรอง แสงตลับหมึก   
ผงหมึกเครื่องพิมพ  แผนบันทึกขอมูล  แปนพิมพ  สายเคเบิลเครื่องกระจายสัญญาณ   
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานบันทึกขอมูลและอื่นๆ  ท่ีเขาประเภทรายจายนี้   
ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   
หรือท่ีมีการแกไข 

  

 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท 

 

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและคาอินเตอรเน็ตท่ีใชในการติดตอราชการซึ่งอยูในความรับผิดชอบ 
ของกองคลัง  ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณีอากร  คาเชาตู
ไปรษณีย  ฯลฯ  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง  ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท   
0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

  

 

   
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงรายเดือนของกองคลังต้ังจายตามหนังสือดวน
มาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

  

 

  
งบลงทุน รวม 1,400 บาท 

 

   
คาครุภัณฑ รวม 1,400 บาท 

 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

 

    
อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 1,400 บาท 

 

      

  อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader)  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  ราคา  700  บาท  จํานวน  2  เครือ่ง  
ต้ังตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือนมีนาคม  2562   
ขอท่ี  58 คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
     ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 7816 ได 
  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
  - สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ได 
  - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  
    ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volt, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
  
 

  

 



  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 772,500 บาท 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท 

 

   
คาตอบแทน รวม 220,000 บาท 

 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 220,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาตอบแทน ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อปฎิบัติหนาท่ีในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีไดรับคําส่ังจากผูอํานวยการศูนย อปพร.หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน พ.ศ.2553 และระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2560  
หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
คาใชสอย รวม 220,000 บาท 

 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

 

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

 เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจัดทําปาย
ตางๆ  คาลางอัดขยายรูป  คาจางเหมาบริการบุคคลในการรักษาความสงบและความ
ปลอดภัย  คาใชจายในการฟองบังคับคดี คาจัดทําเอกสารเผยแพรตางๆ คาจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธเทศบาลฯ ตามนโยบายผูบริหาร คาจางเหมารถ คาจางเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการใดท่ีมิใชการประกอบ ดัดแปลงและตอเติมครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางใดๆ ฯลฯ  
ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 25,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม  เชน  คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ  คาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวง ดังกลาว ฯลฯ  
ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  ต้ั ง จ า ย ต า มห นั ง สื อ ด ว นม า ก  ท่ี  ม ท   0808.2/ว  3886  ล ง วั น ท่ี
28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาหาป 
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 78 ลําดับท่ี 128 

    

 

    
โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 25,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต   เชน   คา จัดทําป ายประชาสัมพันธ  ค าวัส ดุอุปกรณต างๆ 
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวง
ดั งกล าว  ฯลฯ ต้ั ง จ ายตามหนั ง สือด วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  3886  ลงวั น ท่ี
28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนา 
หาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 78 ลําดับท่ี 128 

    

 



    
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(จัดต้ัง) จํานวน 130,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกจัดต้ัง  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เชน คาวัสดุ
ในการฝกอบรม คาอาหาร เครื่องด่ืม คายานพาหนะเดินทาง คาตอบแทนวิทยากรฯลฯ
ต้ังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 หรือท่ีมีการแกไข และหนัง สือท่ี มท  
0808.2/ว  233  ล ง วั น ท่ี  31 ม ก ร า ค ม  2550 ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น พั ฒ น า ห า ป               
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 79 ลําดับท่ี 131 

    

 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน คาปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(หลังเดิม)คายานพาหนะ เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด  เครื่องปรับอากาศ กลองถายรูป  เครื่องพิมพสําเนา ฯลฯ
ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
คาวัสดุ รวม 205,000 บาท 

 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟา ปล๊ักไฟ ขาต้ัง
ไมโครโฟน ไมโครโฟน ลําโพง หมอแปลงไฟฟา และอื่นๆ ต้ังจายตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ํา และ
รถบรรทุกเล็ก เชน ยางรถยนต ยางนอก ยางใน สายไมล เพลาแบตเตอรี่ หัวเทียน
น้ํามันเบรค กระจกมองขางรถ  ไขควง  หมอน้ํารถยนต  หลอดไฟรถ แมแรง  
กุญแจปากตาย กรวยจราจร และอื่นๆ ท่ีจัดเขาประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสงและ
มีความจําเปนสําหรับหนวยงาน ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข 
  

    

 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงหลอล่ืน เชน  คาน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง น้ํามันกาด  และอื่นๆท่ีจําเปนตองใชของหนวยงาน ต้ังจาย
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดกูชีพกูภัย ฯลฯ ต้ังจาย
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท 

 

      

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง มือตบไฟ และอื่นๆ ท่ีจัดเขา
ประเภทวัสดุดับเพลิงและมีความจําเปนตองใชของหนวยงาน ต้ังจายตาพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข 

    

 



  

   
วัสดุอื่น จํานวน 75,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา แผลเหล็ก แบริเออร  
ปายสามเหล่ียม และอื่นๆ ท่ีจัดเขาประเภทนี้ ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

  
งบลงทุน รวม 127,500 บาท 

 

   
คาครุภัณฑ รวม 127,500 บาท 

 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

 

    
เต็นท จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนจัดซื้อเต็นทไมนอยกวา ขนาด 4x8 เมตร  (ราคาตามทองตลาด)
จํานวน  4  หลัง ๆ  ละ  25,000 บาท เปนเงิน  100,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เหล็กโครงสรางใชเหล็กคาดเหลืองเหล็ก ศก.1 1/4" ขอตอเหล็ก ศก.1 1/2" 
 - รูปตราสัญลักษณเทศบาลตําบลบัวสวางใหพนใตจ่ัวท้ัง 2 ดาน 
 - ผาใบใชไนลอนสีน้ําเงินตอแบบรีดอัด  พรอมสายเข็มขัดและสายรัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง
หนาท่ี 82 ลําดับท่ี 142 

    

 

   
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง       

 

    
หัวฉีดฟอก จํานวน 27,500 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวฉีดฟอก ขนาด  2.0 นิ้ว (ราคาตามทองตลาด) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถ ปรับ-ลอค ได 4 ระดับ  ต้ังแต 30-60-90-125 GPM 
- มีบอลวาลว ปด-เปดน้ําและตระแรงกรองผงทําจากสแตนเลส 
- ตัวหัวฉีดทําจากโลหะน้ําหนักเบา แข็งแรงทนทานตอการใชงาน 
- ปลายหัวฉีดมีซี่ฟนหมุนรอบตัวทําจากสแตนเลส 
- ปรับปลายหัวฉีดใหเปนฝอยหรือลําตรงได 
- ดามจับทําจากยางชนิดพิเศษกันล่ืน 
- สามารถใชรวมกับระบบผสมน้ํายาโฟม 
- สามารถใชงานกับขอตอทางเขาระบบอื่นๆ 
ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 82 
ลําดับท่ี 141 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,948,000 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 2,679,000 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,679,000 บาท 

 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,943,520 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนครูผูดูแลเด็ก ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวสัดิการสําหรับขาราชการครูผูดูแล
เด็ก เงินคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพ และ เงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง
และตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี3)  พ.ศ.2558และหนังสือท่ี  มท  0809.9/ว25  
ลงวันท่ี  16  กรกฎาคม  2558 

    

 

   
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 63,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามวุฒิและเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานคร ู 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
ตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  พ.ศ.2559
ประกาศ ณ  วนัท่ี  6  มิถุนายน  2559 

    

 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 645,720 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง 
ตามภารกิ จ   ต้ั ง จ ายตามหนั ง สือด ว นมาก  ท่ี  มท   0808.2/ว  3886  ล งวั น ท่ี
28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  ขององค กรปกครองสวนท อง ถ่ินและตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558  

    

 

   
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,760 บาท 

 

      

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางตามภารกิจ ต้ังจายตามหนังสือ
ดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง  และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว(ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี
6  สิงหาคม พ.ศ.2558    
  
 
 
 
 
 
 

    

 



 

  
งบดําเนินงาน รวม 269,000 บาท 

 

   
คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 

 

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาเลาเรียนใหกับบุตรของพนักงานครเูทศบาล  ลูกจาง มีสิทธิ ใหเบิกจาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2549   ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก 
 ท่ี มท0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง  และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว(ฉบับท่ี 2)ลงวันท่ี  6  สิงหาคม พ.ศ.2558  

    

 

   
คาใชสอย รวม 190,000 บาท 

 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

 

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  เชน  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คารับวารสารและ 
หนังสือพิมพคาจัดทําปายตางๆ คาลางอัดขยายรูป  คาจางเหมาบริการบุคคลในการทํา 
ความสะอาด  และจัดเก็บขยะคาจัดทําเอกสารเผยแพรตางๆ คาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ  
คาใชจายในการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงานเพื่อการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจางเหมารถคาจางเหมาบุคคลเพื่อประชาสัมพันธในระบบ
สารสนเทศ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาติดต้ังหมอไฟคาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ 
ใดท่ีมิใชการประกอบ ดัดแปลงและตอเติมครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางใดๆฯลฯ ต้ังจายตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข   

  

 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
1) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการวันเด็กแหงชาติ  เชน  เพื่อจายเปนคารางวัล   
คาวัสดุอุปกรณคาอาหารและเครื่องด่ืม  คาจัดสถานท่ี  คาเชาเวทีและเครื่องเสียง ฯลฯ   
ต้ังจายตามหนังสือท่ี มท0808.4/ว 2589  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  
หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง
หนาท่ี 48 ลําดับท่ี 14  

  

 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของเทศบาลตําบลบัวสวาง  
และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร   
เครื่องพิมพดีดเครื่องปรับอากาศ  กลองถายรูป  เครื่องพิมพสําเนาเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องโทรสาร ตู โตะ ฯลฯ ต้ังจายตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข      
  

  

 



  

   
คาวัสดุ รวม 30,000 บาท 

 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงาน คาส่ิงของ เครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ   
วัสดุสํานักงานตางๆเชน แบบพิมพ  ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ ปากกา คานิตยสาร 
วารสาร แฟม หมึก แบบพิมพ พระบรมฉายาลักษณ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี   
แผงติดประกาศ และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้ ต้ังจายตามตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข  

  

 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 39,000 บาท 

 

   
คาไฟฟา จํานวน 36,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  5  แหง  
ท่ีสังกัดเทศบาลตําบลบัวสวาง ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

  

 

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  5  แหง สังกัดเทศบาลตําบลบัวสวาง  
ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
 

  

 

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,380,370 บาท 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 2,584,370 บาท 

 

   
คาใชสอย รวม 1,066,740 บาท 

 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 676,200 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลบัวสวางจํานวน 5 ศูนย อัตราคนละ 20 บาท ต้ังจายตาม 
หนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี28 มิถุนายน 2562   
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาหาป 
 (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 18 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



    
2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัด
การศึกษา) 

จํานวน 234,600 บาท 

 

      

  เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
- คาหนังสือ อัตราคนละ 200.-บาท/ป 
- คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200.-บาท/ป 
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.-บาท/ป 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ 430.-บาท/ป   
 ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 19 

  

 

    
3)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 

จํานวน 155,940 บาท 

 

      

   เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย  (อายุ 2-5 ป )ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
เปนคาจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ  1,700.-บาท/ป ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก  
ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  
หนาท่ี  46 ลําดับท่ี 17 

  

 

   
คาวัสดุ รวม 1,517,630 บาท 

 

   
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,517,630 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบัวสวางจํานวน 4 โรงเรียน 
 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง  จํานวน  5  ศูนย  ต้ังจายตามหนังสือ 
ดวนมากท่ี มท0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

  

 

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

 

   
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 100,000 บาท 

 

   
คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ       

 

    
โครงการกอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนกอย จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  กอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนกอย  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว  8 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบัวสวางท่ี05-2562-02  ปรากฎในแผนพัฒนาตําบลหาป  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  หนาท่ี 48 ลําดับท่ี 27 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,696,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,696,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

 

    
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานสวาง  โรงเรียนบานดอนกอย โรงเรียนบานบัว 
(สระพังวิทยา)โรงเรียนบานโนนทรายคํา โรงเรียนละ 10,000 บาท ในการดําเนินโครงการ 
เศรษฐกิจพอเพียง ต้ังจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป  (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 48 ลําดับท่ี 25 

  

 

    
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,656,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูเขตเทศบาล 
ตําบลบัวสวางจํานวน 4 โรงเรียน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน  200 วัน ต้ังจาย 
ตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป(พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี  46 ลําดับท่ี 20 
 

  

 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 3,399,000 บาท 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,389,000 บาท 

 

   
คาตอบแทน รวม 144,000 บาท 

 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 144,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับนักบริบาลทองถ่ิน ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท   
0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

 

   
คาใชสอย รวม 965,000 บาท 

 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

 

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาบริการ 
เก็บขนขยะ  จางเหมากูชีพกูภัย (หนวยการแพทยฉุกเฉิน) จางเหมาบริการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ จางเหมาทําอุปกรณโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร จางเหมาไถกลบขยะ
คาธรรมเนียมกําจัดขยะ  คาจางเหมาบุคคล  ภายนอกดําเนินการใดท่ีมิใชการประกอบ 
ดัดแปลงและตอเติมครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางใดๆ ฯลฯต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หรือท่ีมีการแกไขและต้ังจายตามหนังสือดวน
มาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
 
 

  

 



   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
โครงการสํานักงานนาอยูนามอง  Big  cleaning day จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสํานักงานนาอยูนามอง (Big cleaning day)  
คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ  เชน น้ํายาฆาเช้ือ น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา  
ถุงมือยาง น้ํายาเช็ดกระจกฯลฯ  ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป 
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 51 ลําดับท่ี 36 

  

 

    
โครงการควบคุมาและปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ (คาจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุง ทรายอะเบท) 
คาอาหารและเครื่องด่ืม คาปาย คาตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุข และคณะกรรมการ 
หมูบาน ในการรณรงคออกตรวจลูกน้ํายุงลาย จัดทําส่ือประชาสัมพันธ  รางวัลการ 
ประกวดชุมชนดีเดนในการปองกันและควบคุมไขเลือดออก รางวัลบานปลอดลูกน้ํา 
ยุงลายฯลฯซึ่งเปนภารกิจท่ีเทศบาลตองดําเนินการในเขตเทศบาลต้ังจายตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2557  หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวางหนาท่ี 49 ลําดับท่ี 30 

  

 

    
โครงการตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ําสาธารณะ  เชน   
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องด่ืมคาปาย ฯลฯ  ต้ังจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2557  หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 51 ลําดับท่ี 35 

  

 

    
โครงการตรวจสุขภาพพนักงานท่ีเปนกลุมเส่ียงส่ิงปนเปอน จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการตรวจสุขภาพพนักงานท่ีเปนกลุมเส่ียง 
ส่ิงปนเปอน เชน  คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องด่ืมคาปาย ฯลฯ   
ต้ังจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปก 
ครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) 
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 50 ลําดับท่ี 34 

  

 

    
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  เชน  คาวิทยากร   
คาวัสดุอุปกรณคาอาหารและเครื่องด่ืมคาปาย ฯลฯ ต้ังจายตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557   
หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 72 
 
 
 
 
 

  

 



    
โครงการบริหารจัดการขยะอินทรียในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะอินทรียในครัวเรือน  เชน   
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องด่ืมคาปาย ฯลฯ  ต้ังจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2557  หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวางหนาท่ี 63 ลําดับท่ี 75 

  

 

    
โครงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน   
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องด่ืมคาปาย ฯลฯ  ต้ังจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2557  หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 50 ลําดับท่ี 33 

  

 

    
โครงการลดคัดแยกขยะและจัดการขยะใหถูกประเภท จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการลดคัดแยกขยะและจัดการขยะใหถูกประเภท  
เชนคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องด่ืมคาปาย ฯลฯ  ต้ังจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2557  หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวางหนาท่ี 63 ลําดับท่ี 74 

  

 

    
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ คาสารเคมีในการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา คาอาหาร 
และเครื่องด่ืมคาปายฯลฯต้ังจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 หรือท่ีมีการแกไขปรากฏในแผน 
พัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 50 ลําดับท่ี 32 

  

 

    
โครงการหองน้ําทองถ่ินสะอาดและปลอดภัย จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการหองน้ําทองถ่ินสะอาดและปลอดภัย  เชน   
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องด่ืมคาปาย ฯลฯ  ต้ังจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2557  หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 51 ลําดับท่ี 31 

  

 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท 

 

      

   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน ยานพาหนะ รถเก็บขยะ   
รถกูชีพกูภัย รถบรรทุกขยะ กลองถายรูป ฯลฯ  ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หรือท่ีมีการแกไข 
 
 
 
 
 

    

 



   
คาวัสดุ รวม 280,000 บาท 

 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด แปลง
ผงซักฟอก สบู น้ํายาขัดหองน้ํา น้ํายาลางจาน ถวน จาน แกวน้ํา ฯลฯ  
ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท 

 

      

   เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางท่ีใชในเทศบาลตําบลบัวสวางเชน ไม สี ทินเนอร
กระเบ้ือง ตะปู ปูนซีเมนต ทราย เหล็ก แอสฟสน ยางมะตอย หินเกร็ดและอื่นๆ 
ท่ีเขาประเภทรายจายนี้ ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 240,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงหลอล่ืน เชน  คาน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง  น้ํามันกาด  และอื่นๆท่ีจําเปนตองใชของหนวยงาน ต้ังจาย
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เชน วัสดุสารเคมีดับเพลิง 
กระบอกตวง  ถังเก็บเช้ือเพลิง  เครื่องมือวิทยาศาสตร คาจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงและ
แมลงวัน ทรายอะเบท ปูนขาว โซดาไฟ  คลอรีน  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร วัคซีนสุนัข
ยาและเวชภัณฑ  แถบตรวจปสสาวะ  และอื่นๆ ท่ีจัดเขาวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทยและมีความจําเปนสําหรับหนวยงาน  ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการา
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเทาบูท,ผาปดจมูก, 
เส้ือกันฝน ,ถุงมือผา,ถุงมือยาง ฯลฯ ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หรือท่ีมีการแกไข 

    

 

  
งบลงทุน รวม 1,750,000 บาท 

 

   
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 1,750,000 บาท 

 

   
คาซื้อหรือแลกเปล่ียนท่ีดิน       

 

    
โครงการซื้อท่ีดิน จํานวน 1,750,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนจัดซื้อท่ีดินในเขตตําบลสวาง จํานวน  30  ไรๆละ  58,333 บาท โดยใช
เกณฑราคาเฉล่ีย จากราคาประเมินท่ีดินของกรมธนารักษกระทรวงการคลัง ปรากฏใน
แผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 69 
 
 
 
 

    

 



  
งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน       

 

    
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 260,000 บาท 

 

      

  เพื่อสนับสนุนใหชุมชน/หมูบาน  แหงละ  20,000.-บาท  จํานวน  13  หมูบาน   
ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ  เพื่อเปนคาใชจายในการขับเคล่ือนโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาหาป 
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 49 ลําดับท่ี 31 
  

    

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,673,180 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 2,253,280 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,253,280 บาท 

 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,383,720 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจําป สําหรับพนักงานเทศบาล  จํานวน  4  อัตรา   
-  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง                 1  อัตรา 
-  ตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  1  อัตรา 
-  ตําแหนง นายชางโยธา                          1  อัตรา 
-  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ                   1  อัตรา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่องกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2559 

    

 

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานชาง(ผูอํานวยการกองชาง ) และ
ตําแหนงนักบริหารงานชาง (หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง)  ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 

    

 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 745,880 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง จํานวน 6 อัตรา  ไดแกผช.ชางไฟฟา,ผช.ชางสํารวจ,
พนักงานประจําเครื่องสูบน้ํา(4อัตรา)  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4)   
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 
  
 
 
 
 

    

 



 
 
 
 

   
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 63,680 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางจํานวน 6 อัตราไดแก  ผช.ชางไฟฟา, 
ผช.ชางสํารวจ,พนักงานประจําเครื่องสูบน้ํา  (4อัตรา)  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว  (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 

    

 

  
งบดําเนินงาน รวม 2,404,300 บาท 

 

   
คาตอบแทน รวม 78,000 บาท 

 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางของเทศบาลและพนักงานจางในกรณีท่ีไดรบัคําส่ังหรือการส่ังการใหมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 1562  ลงวันท่ี
15 พฤษภาคม 2550 

    

 

   
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามหนังสือ มท
0808.2/6250  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2551  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

    

 

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาเลาเรียนใหกับบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางมีสิทธิใหเบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2541
แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2549 

    

 

   
คาใชสอย รวม 660,000 บาท 

 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

 

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ตลอดจนคาจาง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานตางๆ เชน คาจางเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน
คาจางเหมาบริการคนงานเครื่องสูบน้ํา  คาจางเหมาบริการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถกระเชา  คาจางเหมาทําของอื่นๆ  และคาใชจายอื่นท่ี
เขารายจายประเภทนี ้ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

    

 



   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  เพื่อเบิกจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชน คาลงทะเบียน คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาธรรมเนียมในการใช 
สนามบินฯลฯ และคาใชจายอื่นๆท่ีจําเปนของพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล 
ซึ่งไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯต้ังจายตามหนังสือส่ังการ 
ท่ี มท 0808.2/ว2052 ลงวันท่ี7 เมษายน2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558  
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

  

 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 430,000 บาท 

 

      

  1) คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของเทศบาล สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา  
     ระบบประปาหมูบาน จํานวน  100,000 บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษา 
      สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา  ระบบประปาหมูบาน 
2) คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของเทศบาล ระบบเสียงตามสาย ชุดโคมไฟฟา 

     สาธารณะหมูบาน จํานวน 10,000 บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ 
     เสียงตามสาย  ชุดโคมไฟฟาสาธารณะหมูบาน 
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินอื่น ครุภัณฑสํานักงาน หรือครุภัณฑอื่น 

    จํานวน  20,000  บาทเพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินอื่น  
    ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑอื่น  ฯลฯ 
4) คาซอมแซมถนนลูกรัง  ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง       

     จํานวน  300,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมถนนลูกรัง ถนนลูกรัง 
     เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
     จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  

 

   
คาวัสดุ รวม 166,300 บาท 

 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงานตางๆ  เชน  คาส่ิงของเครื่องเขียน  แบบพิมพ 
กระดาษ ปากกา  คานิตยสาร  วารสาร  แฟม  หมึก  แบบพิมพ  พระบรมฉายา
ลักษณ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนท่ี  แผงติดประกาศ และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทนี้  
 ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  

 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส  สายไฟฟา  เทปพันสายไฟฟา ปล๊ักไฟ  
หลอดไฟฟา  โคมไฟฟา บัลลาลส  สตาทเตอร  ขาต้ังไมโครโฟน ไมโครโฟน  ลําโพง   
หมอแปลงไฟฟา  และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี ้ ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  

 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถวย  จาน  ชอน  แกวน้ํา  จานรองแกวน้ํา   
น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาขัดพื้น  น้ํายาลางจาน  ไมกวาด  ผาปู  โตะ  ผงซักฟอก  แปรง   
กระจกเงา  กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  ถังขยะ  และอื่นๆ  ท่ีเขาประเภทรายจายนี้   
ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  

 



   
วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  สําหรับใชในเทศบาลตําบลบัวสวาง   
เชน ไม สี ทินเนอร กระเบ้ือง  ตะปู ปูนซีเมนต ทราย เหล็ก แอสฟสน   
ยางมะตอย  หินเกร็ด  และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้  ต้ังจายตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

  

 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  รถยนต ยางนอก  ยางใน   
สายไมล  เพลา  แบตเตอรรี่  หัวเทียน  น้ํามันเบรค กระจกมองขางรถ  ไขควง   
หมอน้ํารถยนต  หลอดไฟรถ  แมแรง  กุญแจปากตาย  และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทวัสดุ 
ยานพาหนะและขนสง  ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560   

  

 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 14,300 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง  น้ํามันกาด  และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี ้ ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  

 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  หัวพมิพหรือแบบพิมพ  แผนกรองแสง  
ผงหมึกเครื่องพิมพ  แผนบันทึกขอมูล  แปนพิมพ  สายเคเบิล  เครื่องกระจายสัญญาณ   
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานบันทึกขอมูล  และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้   
ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  

 

   
วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชประจําสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา 
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  เชน  ประเก็น  จารบีกันความรอน  น็อต น้ํามันไฮดรอลิก  
 และอื่นๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้ต้ังจายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  

 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 1,500,000 บาท 

 

   
คาไฟฟา จํานวน 1,500,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
ของเทศบาลตําบลบัวสวางและคากระแสไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง 
สวนท่ีเกินสิทธิการใชไฟฟาสาธารณะท่ีกําหนดไวรอยละ  10 ของหนวยการใชไฟฟา 
ประเภทบานอยูอาศัยรวมกับหนวยการใชไฟฟาประเภทกิจการขนาดเล็กทุกรายๆ   
ละ  250  หนวยตอเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังจายตามหนังสือส่ังการ  
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 950 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561หนังสือส่ังการกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
หนังสือส่ังการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 1846   
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 
 
 
 

  

 



  
งบลงทุน รวม 15,600 บาท 

 

   
คาครุภัณฑ รวม 15,600 บาท 

 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

 

    
1) ตูลอกเกอร จํานวน 8,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูลอกเกอร  18  ชอง  มีมือจับชนิดฝง  จํานวน   
1  หลังๆ  ละ 8,000  บาท  (ราคาตามทองตลาด)  ปรากฏในแผนพัฒนา 
หาป (พ.ศ.2561-2565)  ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 77 ลําดับท่ี 124 

    

 

    
2) ตูเก็บเอกสาร จํานวน 6,900 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร (ตูเหล็ก)  แบบ  2  บานเปด
จํานวน  1  หลังๆ  ละ  6,900  บาท  (ราคาตามทองตลาด)   
ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  ของเทศบาลตําบลบัวสวาง
หนาท่ี 77 ลําดับท่ี125 
  

    

 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

 

    
อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค ราคา  700  บาท
จํานวน  1  เครื่อง ต้ังตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562 
คุณลักษณะพื้นฐาน      
  - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค  
    ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  4.8  MHz 
  - สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ  (Interface)  แบบ  USB ได 
  - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card)  ท่ีใชแรงดันไฟฟา
ขนาด  5  Volts,  3  Volts  และ 1.8  Volts ไดเปนอยางนอย  

    

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 380,000 บาท 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท 

 

   
คาใชสอย รวม 380,000 บาท 

 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
1) โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  ตามโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี  ประจําป เชน  
คาน้ําน้ําแข็งหรือวัสดุตางๆ ฯลฯ  ต้ังจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน 
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 หรือท่ีมีการแกไขปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561 -2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 148 
  
  

  

 



    
2) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หรือกิจกรรม 
บําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด เชน  คาวัสดุในการฝกอบรม  คาอาหาร เครื่องด่ืม   
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุตางๆฯลฯ ต้ังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557  
หรือท่ีมีการแกไข และหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี28 มิถุนายน 2562  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวางหนา 85 ลําดับท่ี 150 

  

 

    
3)โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกลุมอาชีพ จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานกลุมอาชีพ เชน  คาวัสดุในการ
ฝกอบรม คาอาหาร เครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุตางๆ ฯลฯ ต้ังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของ 
เจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไข และหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886   
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาหาป  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  หนา 60 ลําดับท่ี 61 

  

 

    
4)โครงการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวเชน  คาวัสดุในการ
ฝกอบรม คาอาหาร เครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุตางๆ ฯลฯ ต้ังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของ 
เจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไข และหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886   
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาหาป  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  หนา 52 ลําดับท่ี 38 

  

 

    
5)โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อสนอง 
โครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรทองถ่ิน ตําบลสวาง  (อพ.สธ. ตําบลสวาง) เชน   
คาวัสดุในการฝกอบรมคาอาหารเครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุตางๆ ฯลฯ  
ต้ังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ 
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไข และหนังสือดวนมาก ท่ี  
มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ 
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  หนา 65 ลําดับท่ี 79 
  
  
 
 
 
 

  

 



    
6)โครงการจัดประชุมประชาคม จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดประชุมประชาคม เชน  คาวัสดุในการฝกอบรม   
คาอาหารเครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุตางๆ ฯลฯ ต้ังตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี 
ทองถ่ินพ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไข และหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886   
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผน 
พัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  หนา 84 ลําดับท่ี 147 

  

 

    
7) โครงการใหความชวยเหลือประชาชน จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการใหความชวยเหลือประชาชน เชน  คาอาหาร เครื่องด่ืม   
คาวัสดุตางๆยา เวชภัณ เครื่องแตงกาย หรือรายจายอื่นท่ีสามารถชวยไดตามระเบียบฯ  
ฯลฯ ต้ังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม 
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 หรือท่ีมีการแกไข และหนังสือดวน
มาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการจัด 
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  หนา 83 ลําดับท่ี 143 

  

 

    
8) โครงการฝกอบรมความรูดานกฎหมายแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมความรูดานกฎหมายแกประชาชน เชน  คาวัสดุ 
ในการฝกอบรมคาอาหาร เครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุตางๆ ฯลฯ ต้ังตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 หรือท่ีมีการแกไขและหนังสือดวนมาก ท่ี มท   
0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ 
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง   
หนา 83 ลําดับท่ี 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท 

 

   
คาใชสอย รวม 120,000 บาท 

 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
1) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  เชน คาตอบแทน 
กรรมการตัดสินกีฬา  คาวัสดุอุปกรณการกีฬาสําหรับใชในการแขงขัน  คาตกแตงสถานท่ี  
คาจัดสนามการแขงขัน คาอาหารเครื่องด่ืม คาพาหนะ เงินรางวัล คาถวยรางวัลกีฬา ฯลฯ  
ท่ีใชในการจัดงานการแขงขันกีฬา ต้ังจายตามหนังสือท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันท่ี  
3 สิงหาคม 2547และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2559 หรือท่ีมีการแกไข  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 85 ลําดับท่ี 14 
  

  

 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 145,000 บาท 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท 

 

   
คาใชสอย รวม 145,000 บาท 

 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

 

    
โครงการแขงขันเรือยาว จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อเปนเงินคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันเรือยาว เชน  คารางวัล   
คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํา  น้ําแข็ง  เครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลวัสดุตางในการจัดงาน
ฯลฯ ต้ังจายตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
เขารวมแขงกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 หรือท่ีมีการแกไข ปรากฏใน
แผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 58 ลําดับท่ี 58 

    

 

    
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อเปนเงินคาใชจายในการจัดงานวันวิสาขบูชา เชน คาดอกไม คาตกแตงขบวนแห  
คาจัดตกแตงโคมไฟ  และทุงโบราณ ฯลฯ ต้ังจายตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 2589  
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมแขงกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 หรือท่ีมีการแกไข ปรากฎในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 57 ลําดับท่ี 54 
 
 
 
 
 
 

    

 



    
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เชน   
คารางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ในการประกวดกระทง คาปาย  ฯลฯ  
ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 58 ลําดับท่ี 56 

    

 

    
โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เชนคาจัดซื้อเทียน 
คารางวัลประกวดขบวน คาน้ํา น้ําแข็ง  เครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล  คาปายโครงการ
ฯลฯ ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปรากฏในแผนพฒันาหาป (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลตําบลบัวสวาง หนาท่ี 57 ลําดับท่ี 55 

    

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม 20,000 บาท 

 

  
งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

 

   
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 20,000 บาท 

 

   
คาชดเชยผลอาสิน       

 

    
เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได  (คา K)  ใหแกผู
ประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง   
การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอื่น  ต้ังจาย
ตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 110   
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561  เรื่อง ซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไวในสัญญาจางกอสราง 

    

 

   
คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งส่ิงกอสราง 

      

 

    
คาออกแบบ และควบคุมงาน จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาจางออกแบบ  คาจางควบคุมงาน  ท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงกอสรางต้ังจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี  มท 0808.2/ ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



  

แผนงานงบกลาง 
 

 
งบกลาง รวม 13,179,250 บาท 

 

  
งบกลาง รวม 13,179,250 บาท 

 

   
งบกลาง รวม 13,179,250 บาท 

 

   
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกูใหกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
สาขาพรรณานิคม ตามสัญญากูเงินท่ี   สช.301.047 ลงวันท่ี 1 มีนาคม  2554  
และต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

    

 

   
คาชําระดอกเบ้ีย จํานวน 260,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูใหกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
สาขาพรรณานิคม ตามสัญญากูเงินท่ี  สช.301.047 ลงวันท่ี 1 มีนาคม  2554  
และต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    

 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 223,500 บาท 

 

      

  เพื่อจายสมทบเขากองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 5 ของคาจางท่ีเทศบาลจะตอง
จายใหพนักงานจางตามกฎหมาย ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    

 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กท.26 ก) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0803.3/3882 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี  มท
0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    

 

   
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,373,600 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ต้ังจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(4) พ.ศ. 2562 หรือท่ีมีการแกไข  ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0810.6/ว 2927
ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม  2562  เรื่อง การซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เงนิอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนนุสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ 
 
 

    

 



 

   
เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,342,400 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ ต้ังจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหแกคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 หรือท่ีมีการแกไข ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท 0810.6/
ว 2927ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม  2562  เรื่อง การซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ 

    

 

   
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 102,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายเปนเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส รายเดือนละ 500 บาท/เดือน ต้ังจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0810.6/ว 2927 ลงวันท่ี
25 กรกฎาคม  2562  เรื่อง การซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 

    

 

   
สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉิน ท่ีไมสามารถคาดการณไวลวงหนา หรือท่ีจําเปนตามความ
เหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หรือท่ีมีการแกไข และต้ังจายตามหนังสือดวนมาก
ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    

 

   
รายจายตามขอผูกพัน       

 

    
รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจายสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    

 

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 418,750 บาท 

 

      

  เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมาย โดย
คํานวณต้ังจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ไมรวมเงินรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน
ต้ังจายตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,373,600

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 223,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 418,750

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000

สํารองจาย 200,000

เงินประจําตําแหนง

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,342,400

งบบุคลากร

เงินเดือน 

(ฝายการเมือง)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก

120,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1,490,400

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

54,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

120,000

เงินเดือน 

(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,790,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

197,040

เงินเดือนพนักงาน 6,418,680

220,000 30,000

288,000

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน



แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

48,000 263,400

10,000 66,000

160,000 600,000 120,000 1,130,000

63,000

50,000

70,000 140,000

120,000 120,000

50,000 50,000

30,000

25,000

676,200 676,200

500,000

85,000

คาเชาบาน
คาตอบแทน

215,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 56,000

1) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ

240,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ 63,000

1)  คาใชจายเกี่ยวกับการรับ-สง

เสด็จ
50,000

70,000

1) โครงการแขงขันกีฬาตานยา

เสพติด

1) โครงการปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม

25,000

1) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 30,000

2) คาใชจายในการดําเนินการ

เลือกตั้ง
500,000

1) โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน)

2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน
85,000



แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

70,000

25,000

234,600 234,600

200,000

40,000

155,940 155,940

5,000

20,000

80,000

5,000 5,000

2) โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด
70,000

2) โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา (คาใชจาย

ในการจัดการศึกษา)

2) โครงการปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลสงกรานต

25,000

3)โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานกลุมอาชีพ
40,000

3) คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ
200,000

4) คาพวงมาลัยชอดอกไมกระเชา

ดอกไม และพวงมาลา
5,000

3)โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ

เรียนการสอน(รายหัว)

5)  โครงการจัดงานพระราชพิธี

งานรัฐพิธี งานพิธี
80,000

4)โครงการสงเสริมและพัฒนา

สถาบันครอบครัว
20,000

5) โครงการสํานักงานนาอยูนา

มอง  Big  cleaning day



แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

80,000

10,000

50,000

10,000

70,000

20,000

200,000

3,000

50,000 50,000

50,000 50,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
5)โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

80,000

6)โครงการจัดประชุมประชาคม 50,000

6)  โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ
10,000

7) โครงการใหความชวยเหลือ

ประชาชน
70,000

7)  โครงการประชาสัมพันธ

กิจกรรมของเทศบาลตําบลบัวสวาง
10,000

8) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานภายใน

ราชอาณาจักร

200,000

8) โครงการฝกอบรมความรูดาน

กฎหมายแกประชาชน
20,000

โครงการแขงขันเรือยาว

9) โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินี

3,000

โครงการควบคุมาและปองกันโรค

ไขเลือดออก



แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

5,000 5,000

50,000 50,000

20,000 20,000

10,000 10,000

10,000 10,000

20,000 20,000

40,000 40,000

20,000 20,000

130,000

20,000 20,000

70,000 70,000

50,000 50,000

430,000 90,000 20,000 650,000

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

โครงการตรวจสอบคุณภาพแหลง

น้ําสาธารณะ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณี

ลอยกระทง

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานที่

เปนกลุมเสี่ยงสิ่งปนเปอน

โครงการประเพณีแหเทียน

เขาพรรษา

โครงการบริหารจัดการขยะ

อินทรียในครัวเรือน

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือ(จัดตั้ง)
130,000

โครงการปองกันโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

โครงการลดคัดแยกขยะและ

จัดการขยะใหถูกประเภท

80,000

โครงการหองน้ําทองถิ่นสะอาด

และปลอดภัย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000



แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

5,000 25,000

5,000 48,000

10,000 130,000

50,000 70,000

14,300 240,000 344,300

30,000

2,000 5,000 42,000

20,000 20,000

1,517,630 1,517,630

40,000 10,000 50,000

20,000

20,000 30,000 230,000

25,000 100,000

99,000

3,000 3,000

1,500,000 36,000 1,866,000

14,000

30,000

8,000 8,000

12,000

6,900 6,900

18,000

41,900

100,000

6,400

700 3,500

30,000

วัสดุงานบานงานครัวคาวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 13,000

120,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000

60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

คาอาหารเสริม (นม)

35,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุกอสราง

วัสดุสํานักงาน 180,000

วัสดุอื่น 75,000

คา

สาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาไฟฟา

คาบริการโทรศัพท

99,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

330,000

คาบริการไปรษณีย 14,000

1) ตูเหล็ก

30,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

1) ตูลอกเกอร

12,000

2) ตูเก็บเอกสาร

โซฟา 41,900

เครื่องโทรสาร 18,000

โตะทํางานพรอมเกาอี้สํานักงาน 6,400

เต็นท 100,000

อุปกรณอานบัตรแบบ 2,800

ครุภัณฑคอมพิวเตอร



แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

27,500

100,000 100,000

10,000 10,000

1,750,000 1,750,000

10,000 10,000

260,000 260,000

2,656,000 2,656,000

40,000 40,000

20,000 265,000 4,673,180 3,399,000 8,328,370 46,300,000

งบลงทุน

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

หัวฉีดฟอก 27,500

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยผลอาสิน

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการกอสรางโรงอาหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานดอนกอย

เงินชดเชยคางานกอสรางตาม

สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

โครงการซื้อที่ดิน

คาออกแบบ และควบคุมงาน

คาออกแบบ คาควบคุมงานทีจาย

ใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน

รวม 13,179,250 380,000 772,500 15,282,700

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
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