
เทศบาลตําบลบัวสว่าง

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

พืนที 75.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 7,358 คน

ชาย 3,589 คน

หญิง 3,769 คน

ข้อมูล ณ วันที 5 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลบัวสว่าง

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัวสว่าง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลบัวสว่าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลบัว
สว่างอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบัวสว่างจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 32,239,490.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 18,985,757.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,377,225.54 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 14 โครงการ รวม 710,280.30 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 2,455,013.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 11,494,468.55 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 42,681,576.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 368,964.70 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 199,740.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 279,732.33 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 93,387.84 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,747,286.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 21,992,465.65 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 38,408,392.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 10,935,081.54 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,506,762.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,167,748.91 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,895,800.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,903,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,973,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบัวสว่าง
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 327,473.93 294,010.00 318,070.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 179,092.20 113,880.00 159,730.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 269,191.95 286,570.00 310,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 167,220.32 410,400.00 75,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 942,978.40 1,104,860.00 862,800.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 17,270,253.24 16,575,840.00 20,126,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,270,253.24 16,575,840.00 20,126,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,061,449.00 22,333,300.00 22,001,200.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,061,449.00 22,333,300.00 22,001,200.00

รวม 28,274,680.64 40,014,000.00 42,990,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,155,085.41 11,283,130.00 12,087,490.00

งบบุคลากร 12,084,325.00 15,038,340.00 15,647,160.00

งบดําเนินงาน 5,816,838.35 9,407,930.00 9,671,450.00

งบลงทุน 1,250,791.60 1,260,600.00 1,059,900.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 15,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 4,317,965.87 3,009,000.00 4,524,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,625,006.23 40,014,000.00 42,990,000.00

รวม 25,625,006.23 40,014,000.00 42,990,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลบัวสว่าง

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลบัวสว่าง

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,284,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 311,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,100,650

แผนงานสาธารณสุข 1,413,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,383,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 250,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,000,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 12,087,490

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,990,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,632,080 2,483,640 11,115,720

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,007,440 2,483,640 8,491,080

งบดําเนินงาน 1,390,000 728,400 2,118,400

    ค่าตอบแทน 106,000 103,400 209,400

    ค่าใช้สอย 618,000 380,000 998,000

    ค่าวัสดุ 280,000 175,000 455,000

    ค่าสาธารณูปโภค 386,000 70,000 456,000

งบลงทุน 50,000 0 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

                                             รวม 10,072,080 3,212,040 13,284,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบดําเนินงาน 311,000 311,000

    ค่าใช้สอย 216,000 216,000

    ค่าวัสดุ 95,000 95,000

                                             รวม 311,000 311,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบัวสว่าง

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,409,600 0 2,409,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,409,600 0 2,409,600

งบดําเนินงาน 315,100 2,591,950 2,907,050

    ค่าตอบแทน 25,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 161,000 990,000 1,151,000

    ค่าวัสดุ 81,100 1,601,950 1,683,050

    ค่าสาธารณูปโภค 48,000 0 48,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,784,000 2,784,000

    เงินอุดหนุน 0 2,784,000 2,784,000

                                             รวม 2,724,700 5,375,950 8,100,650

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 1,413,000 1,413,000

    ค่าใช้สอย 1,029,000 1,029,000

    ค่าวัสดุ 384,000 384,000

                                             รวม 1,413,000 1,413,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 2,121,840 0 2,121,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,121,840 0 2,121,840

งบดําเนินงาน 2,602,000 0 2,602,000

    ค่าตอบแทน 56,000 0 56,000

    ค่าใช้สอย 906,000 0 906,000

    ค่าวัสดุ 200,000 0 200,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,440,000 0 1,440,000

งบลงทุน 9,900 0 9,900

    ค่าครุภัณฑ์ 9,900 0 9,900

งบเงินอุดหนุน 0 1,650,000 1,650,000

    เงินอุดหนุน 0 1,650,000 1,650,000

                                             รวม 4,733,740 1,650,000 6,383,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

                                             รวม 160,000 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 150,000 10,000 160,000

    ค่าใช้สอย 150,000 10,000 160,000

งบเงินอุดหนุน 0 90,000 90,000

    เงินอุดหนุน 0 90,000 90,000

                                             รวม 150,000 100,000 250,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 1,000,000 1,000,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,000,000 1,000,000

                                             รวม 1,000,000 1,000,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,087,490 12,087,490

    งบกลาง 12,087,490 12,087,490

                                             รวม 12,087,490 12,087,490



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,284,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 311,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,100,650

แผนงานสาธารณสุข 1,413,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,383,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 250,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,000,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 12,087,490

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,990,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบัวสว่าง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 42,990,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
42,990,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบัวสว่างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบัวสว่าง
อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบัวสว่างมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายอุดร  แพงทรัพย์)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบัวสว่าง

เห็นชอบ

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

(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)

ตําแหน่ง นายอําเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบัวสว่าง
อําเภอ พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 172,233.40 152,000.00 1.97 % 155,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 139,126.53 131,900.00 6.14 % 140,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 14,898.00 6,740.00 242.28 % 23,070.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 1,216.00 3,370.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 327,473.93 294,010.00 318,070.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 1,222.20 70.00 2,757.14 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 980.00 2,120.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 153,480.00 98,700.00 21.58 % 120,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 750.00 970.00 -32.99 % 650.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 1,000.00 3,200.00 -83.75 % 520.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 9,880.00 5,100.00 51.37 % 7,720.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 10,150.00 0.00 100.00 % 21,370.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00 % 6,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 1,280.00 600.00 103.33 % 1,220.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 200.00 120.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 150.00 0.00 100.00 % 250.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 179,092.20 113,880.00 159,730.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 269,191.95 286,570.00 8.18 % 310,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 269,191.95 286,570.00 310,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 43,500.00 85,500.00 -100.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 123,720.32 324,900.00 -76.92 % 75,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 167,220.32 410,400.00 75,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 583,407.09 0.00 100.00 % 320,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 7,904,859.04 8,403,200.00 -1.23 % 8,300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 2,770,695.49 2,809,560.00 17.46 % 3,300,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 120,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,495,646.47 1,525,060.00 11.47 % 1,700,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 3,217,147.92 2,627,270.00 33.22 % 3,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 44,474.48 38,230.00 17.71 % 45,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 50,925.75 75,370.00 -32.33 % 51,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 1,203,097.00 1,097,150.00 154.30 % 2,790,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 17,270,253.24 16,575,840.00 20,126,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 10,061,449.00 22,333,300.00 -1.49 % 22,001,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 10,061,449.00 22,333,300.00 22,001,200.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 28,274,680.64 40,014,000.00 42,990,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลบัวสว่าง

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 42,990,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 318,070 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 155,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา โดยคํานวณจากจํานวน ผู้
อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 140,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา โดยคํานวณจากจํานวน ผู้
อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 23,070 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา โดยคํานวณจากจํานวน ผู้
อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 159,730 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 650 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 520 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 7,720 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 21,370 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 1,220 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 250 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 310,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 310,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 75,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 75,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,126,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 320,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,300,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,300,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีสุรา จํานวน 1,700,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 51,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,790,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 22,001,200 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 22,001,200 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 115,920 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 20,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 20,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 33,120 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 248,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 437,440 2,624,640 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 413,260 3,282,240 3,273,160 11.48 % 3,648,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 14,400 12,780 -15.49 % 10,800

เงินประจําตําแหน่ง 0 22,400 215,100 228,000 0 % 228,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 300,060 1,788,840 1,803,720 8.05 % 1,948,920

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 12,000 168,000 168,000 1.71 % 170,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 747,720 5,468,580 5,485,660 6,007,440

รวมงบบุคลากร 0 1,185,160 8,093,220 8,110,300 8,632,080

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลบัวสว่าง

อําเภอพรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 70,000 -71.43 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 3,000 72,000 66,000 -45.45 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,290 24,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 7,290 96,400 186,000 106,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 11,700 294,502.01 170,000 0 % 170,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 43,855 70,000 0 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับ-ส่งเสด็จ 0 0 0 70,000 -85.71 % 10,000

2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 50,000

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

4) ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 0 2,000 150 % 5,000

5)  โครงการจัดงานพระราชพิธีงานรัฐ
พิธี งานพิธี 0 0 0 20,000 150 % 50,000

6)  โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

7)  โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง 0 0 0 30,000 -100 % 0

9) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระราชินี

0 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับ-ส่งเสด็จ 0 0 18,460 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,638 49,862 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 1,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 71,978.5 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 22,338 479,657.51 675,000 618,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 63,367 94,000 6.38 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 21,770 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 36,000 62,000 -3.23 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 50,000 50,000 40 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 171,137 256,000 280,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 36,852.75 301,501.14 340,000 0 % 340,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 1,613.03 17,410.03 30,000 -60 % 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 818 4,000 0 % 4,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 38,465.78 319,729.17 374,000 386,000

รวมงบดําเนินงาน 0 68,093.78 1,066,923.68 1,491,000 1,390,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เหล็ก  0 0 0 12,000 -100 % 0

2) เก้าอีประชุมสภา 0 0 0 45,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงานเก้าอีเอนกประสงค์  
พนักพิงบุนวม ขา A 0 0 0 137,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 6,000 0 0 % 0

ซุ้มป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกรู

0 0 0 99,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 20,000 -100 % 0

เครืองเสียง 0 0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 0 0 0 21,000 -100 % 0

2) เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 22,000 -100 % 0

3) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 7,900 -100 % 0

4) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 0 0 0 9,600 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 29,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ network 0 0 12,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 47,000 374,000 50,000

รวมงบลงทุน 0 0 47,000 374,000 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 35,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 35,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 35,000 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไป 0 1,288,253.78 9,207,143.68 9,975,300 10,072,080

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 225,700 1,571,986 1,640,280 5.96 % 1,738,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินประจําตําแหน่ง 0 7,000 55,500 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 92,500 606,380 617,280 3.29 % 637,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 6,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 331,200 2,281,866 2,365,560 2,483,640

รวมงบบุคลากร 0 331,200 2,281,866 2,365,560 2,483,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 12,900 59,400 89,400 -40.27 % 53,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,360 5,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 15,260 64,400 139,400 103,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 99,030 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

2) โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 41,340 262.84 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,336 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและ
ทพเบียนทรัพย์สิน 0 0 49,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 3,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 155,666 271,340 380,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 53,348.3 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 8,695 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 54,700 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 69,780 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 186,523.3 175,000 175,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 646 4,237 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 4,756.69 57,080.28 60,000 -25 % 45,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 5,402.69 61,317.28 65,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 20,662.69 467,906.58 650,740 728,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เครืองถ่ายเอกสาร 0 0 0 75,000 -100 % 0

2) เครืองพิมพ์เช็ค 0 0 0 35,000 -100 % 0

3) ตู้เหล็ก 0 0 0 7,000 -100 % 0

4) ตู้เอกสาร  4  ลินชัก 0 0 0 19,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) กล้องถ่าย 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
สําหรับงานประมวลผล  0 0 42,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  0 0 19,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 61,000 146,800 0

รวมงบลงทุน 0 0 61,000 146,800 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0 351,862.69 2,810,772.58 3,163,100 3,212,040

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 1,640,116.47 12,017,916.26 13,138,400 13,284,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 69,900 66,450 -0.68 % 66,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน 0 0 0 25,500 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 21,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 59,976 0 0 % 0

โครงการป้องกันและก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 59,959 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 19,050 119,000 -74.79 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 21,000 208,885 330,950 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 85,000 95,000

รวมงบดําเนินงาน 0 21,000 208,885 415,950 311,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1) ชุดดับเพลิง 0 0 0 12,000 -100 % 0

2) สายส่งนําดับเพลิง 0 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 36,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 36,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 21,000 208,885 451,950 311,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน 0 0 129,450 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 129,450 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 8,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 64,770 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 73,670 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 203,120 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 203,120 0 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 21,000 412,005 451,950 311,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,772,360 -1.35 % 1,748,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 86,230 650,640 -4.76 % 619,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 52,800 -21.36 % 41,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 86,230 2,475,800 2,409,600

รวมงบบุคลากร 0 0 86,230 2,475,800 2,409,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 50,000 82 % 91,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 45,000 0 % 45,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 45,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาและเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานภายในอาณาจักรของ
บุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 45,000 95,000 161,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 51,240 51,100 0 % 51,100

รวมค่าวัสดุ 0 0 51,240 51,100 81,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 36,760.29 42,000 0 % 42,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 2,547 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 39,307.29 48,000 48,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 135,547.29 219,100 315,100

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 2,640,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 2,640,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 2,640,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 2,861,777.29 2,694,900 2,724,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 0 0 0 756,000 -2.78 % 735,000

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา)

0 0 0 289,000 -11.76 % 255,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 912,980 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 99,900 98,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,012,880 1,143,500 990,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 1,511,754.8 1,607,590 -0.35 % 1,601,950

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,511,754.8 1,607,590 1,601,950

รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,524,634.8 2,751,090 2,591,950

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 2,713,000 2.62 % 2,784,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 2,713,000 2,784,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 2,713,000 2,784,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 2,524,634.8 5,464,090 5,375,950

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 5,386,412.09 8,158,990 8,100,650
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 396,000 500,000 67.2 % 836,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

  2) โครงการตรวจสอบคุณภาพนํา
ประปา 0 0 0 20,000 -100 % 0

1) โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก 0 0 0 40,000 0 % 40,000

3) โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 20,000 -100 % 0

4) โครงการบริหารการจัดการขยะ  สิง
ปฎิกูล  ต.สว่าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

5) โครงการสํานักงานน่าอยู่น่ามอง  
Big  cleaning day 0 0 0 3,000 0 % 3,000

6) โครงการป้องกันโรคติดต่อในวัยรุ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

7) โครงการร้านอาหารปลอดภัย 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 0 33,800 0 0 % 0

โครงการตรวจสอบคุณภาพนํา 0 0 19,980 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 41,000 119.51 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 449,780 684,000 1,029,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 113,000 213.27 % 354,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 4,670 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 4,670 143,000 384,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 454,450 827,000 1,413,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1) โครงการปรับปรุงบ่อขยะ  บ้านสว่าง
หมู่ 1 0 0 0 90,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 90,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 90,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 106,145 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 106,145 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 106,145 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 560,595 917,000 1,413,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 560,595 917,000 1,413,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําสตรีตําบล
สว่าง 0 0 4,950 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 4,950 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 4,950 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 4,950 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 4,950 0 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 110,800 780,789 807,620 56.03 % 1,260,120

เงินประจําตําแหน่ง 0 7,000 42,000 42,000 42.86 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 115,720 716,040 728,760 0.44 % 732,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 4,450 84,180 80,400 -13.28 % 69,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 237,970 1,623,009 1,658,780 2,121,840

รวมงบบุคลากร 0 237,970 1,623,009 1,658,780 2,121,840

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 6,000 500 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000 56,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 73,800 96,000 35.42 % 130,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 64,000 -6.25 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,112 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 358,268 521,000 37.43 % 716,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 438,180 681,000 906,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 6,510 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 31,880 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,828 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 23,853 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 600 0 100 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 8,000 10,000 50 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 4,570 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 79,241 175,000 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 752,100 91.46 % 1,440,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 752,100 1,440,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบดําเนินงาน 0 0 517,421 1,644,100 2,602,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) โต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน 0 0 0 3,900 -100 % 0

2) ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 6,900 0 % 6,900

เก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 35,800 9,900

รวมงบลงทุน 0 0 0 35,800 9,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 237,970 2,140,430 3,338,680 4,733,740

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบัวใหญ่  หมู่ที 3 0 0 131,775.71 0 0 % 0

(2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาซอน  หมู่ที 6 0 0 176,915.89 0 0 % 0

(3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบัวทอง  หมู่ที 11 0 0 190,200 0 0 % 0

(4) โครงการก่อสร้างร่องระบายนําภาย
ในหมู่บ้าน บ้านโนนสําราญ  หมู่ที 12 0 0 99,300 0 0 % 0

(5) โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้านบัวหลวง หมู่ที 13 0 0 235,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกอย ม.2 0 0 0 98,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบัวใหญ่ หมู่ที 
3

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนทรายคํา หมู่ที 7 0 0 0 97,900 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

(1)  โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่
บ้าน  บ้านบัวใหญ่หมู่ที 3 0 0 50,000 0 0 % 0

(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทรายทอง  หมู่
ที 8 0 0 159,100 0 0 % 0

(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสําราญ  หมู่ที  
12 0 0 100,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 1,142,791.6 216,600 0

รวมงบลงทุน 0 0 1,142,791.6 216,600 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 1,650,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 1,391,820.87 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,391,820.87 0 1,650,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,391,820.87 0 1,650,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 2,534,612.47 216,600 1,650,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 237,970 4,675,042.47 3,555,280 6,383,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

อบรมวันกตัญ ูวันผู้สูงอายุ 0 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 50,000 0 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการเทศบาลเคลือนที 0 0 0 2,500 1,100 % 30,000

2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 0 0 0 130,000 0 % 130,000

โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชและกิจกรรม "109 ครัง 
รอยพระบาทยาตรายังจารึก..สกลนคร"

0 0 0 181,950 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลือนที 0 0 13,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,000 314,450 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 13,000 314,450 160,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 13,000 314,450 160,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 63,000 314,450 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาท้องถินพรรณาสัมพันธ์ 0 0 0 70,000 -100 % 0

2)โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยา
เสพติดและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

0 0 0 150,000 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาท้องถินพรรณาสัมพันธ์ 
ครังที 9

0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 0 0 100,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 170,000 220,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 170,000 220,000 150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 170,000 220,000 150,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 180,000 190,000 -52.63 % 90,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 180,000 190,000 90,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 180,000 190,000 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 180,000 200,000 100,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 350,000 420,000 250,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1) โครงการก่อสร้างรัวสํานักงาน
เทศบาลตําบลบัวสว่าง 0 0 0 562,600 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 0 1,158,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชือมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านนาซอน 
หมู่ที 6

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านคําประมง หมู่
ที 4

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านบัวใหญ่ หมู่ที 
3

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโนนทรายคํา  หมู่ที 7 0 0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําภายใน
หมู่บ้าน  บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที 10 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 1,720,600 1,000,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,720,600 1,000,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 1,720,600 1,000,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,720,600 1,000,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1) โครงการก่อสร้างหอถังประปาสํานัก
งานเทศบาลตําบลบัวสว่าง 0 0 0 276,900 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 276,900 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 276,900 0

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 276,900 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 276,900 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 1,000,000 1,000,000 10 % 1,100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 372,114.59 419,230 -4.59 % 400,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 26,104 168,576 199,280 7.1 % 213,420

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 6,826,900 6.22 % 7,251,600

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 1,845,600 12.35 % 2,073,600

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 13,500 84,000 88,500 15.25 % 102,000

สํารองจ่าย 0 0 66,278 177,300 112.68 % 377,090

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 150,000 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 314,116.82 353,620 18.71 % 419,780

รวมงบกลาง 0 39,604 2,155,085.41 11,060,430 12,087,490

รวมงบกลาง 0 39,604 2,155,085.41 11,060,430 12,087,490

รวมงบกลาง 0 39,604 2,155,085.41 11,060,430 12,087,490

รวมแผนงานงบกลาง 0 39,604 2,155,085.41 11,060,430 12,087,490

รวมทุกแผนงาน 0 1,938,690.47 25,625,006.23 40,014,000 42,990,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบัวสว่าง
อําเภอ พรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,990,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,072,080 บาท
งบบุคลากร รวม 8,632,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการ ทีปรึกษา
นายกฯ (ฉบับที 2)พ.ศ. 2557      

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  และ รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาล
ทีดํารงตําแหน่งประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการ ที
ปรึกษานายกฯ (ฉบับที 2 )พ.ศ. 2557     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการ ทีปรึกษา
นายก ฯ  (ฉบับที 2 )พ.ศ. 2557      

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก รองนายก สมาชิกสภา
เทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา เลขานุการ ทีปรึกษานายกฯ (ฉบับที 2 )พ.ศ. 2557      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  12  อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการ ทีปรึกษานายกฯ (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2557      
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,007,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,648,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 12 ตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดเทศบาล ,นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน, หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ, นักทรัพยากร
บุคคล, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักจัดการงานทัวไป, นักพัฒนา
ชุมชน,นักวิชาการศึกษา, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานธุรการ, 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองกําหนดมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที  14 มีนาคม พ.ศ
. 2559      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามวุฒิและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที  6  สิงหาคม พ.ศ.2558     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ และค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งปลัด
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิมเติม) พ.ศ.2559  ลงวันที 27  เมษายน 2559     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,948,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) 
ลงวันที  5  ตุลาคม พ.ศ.2558     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 170,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที  6
  สิงหาคม พ.ศ.2558      

งบดําเนินงาน รวม 1,390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลบัวสว่าง เงินรางวัล การปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกทีช่วยเหลือ
เทศบาลในการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน และอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทราย
จ่ายนี  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2558
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีทีได้รับคําสัง
หรือการสังการให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที  มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
หนังสือ มท  0808.2/6250  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2551 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง มีสิทธิ ให้
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับการ
ศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ.2549      

ค่าใช้สอย รวม 618,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต 
ค่าประกันรถยนต์  ค่าจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และเทศบัญญัติ  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําป้าย
ต่างๆ ค่าล้างอัดขยายรูป  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการทําความสะอาด
สํานักงาน และจัดเก็บขยะ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องบังคับคดี ค่าจัดทําเอกสาร
เผยแพร่ต่างๆ ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ตามนโยบายผู้
บริหาร ค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสํานักงานเพือ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าดําเนินการตรวจ
สอบรังวัดทีดินสาธารณะประโยชน์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดบริเวณ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนิน
การใดทีมิใช่การประกอบ ดัดแปลงและต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
ใดๆ ฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิม
เติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้อง
จ่ายเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกิน
ปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศ
ให้  ตามหนังสือที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม  2548 
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน    จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ
ด้วย ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองในการประชุมสภาท้องถิน และ
ค่าใช้จ่ายอืน เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ ทีเกียวกับการประชุมสภาท้องถิน
ตามหนังสือที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับ-ส่งเสด็จ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําซุ้มรับเสด็จและจัดหาพระบรมสาทิศ
ลักษณ์ เครืองหมาย สัญลักษณ์พระปรมาภิไธย และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น  ค่าภาพอิงค์เจ็ท  ธงประดับ  ตราสัญลักษณ์เพือถวายการต้อน
รับ-ส่งเสด็จ ในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้า พระบรมราชินีนาถ พร้อยด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสด็จ 
พระราชฐาน ณ ตําหนักภูพานราชนิเวศน์หรือ เสด็จมาทรงงานบริเวณ
จังหวัดสกลนคร ตังจ่ายตามหนังสือด่วนมาก ที มท  0808.2/ว2989  
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน    

2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังกรณีมีการเลือกตังใหม่หรือเลือกตัง
ซ่อมและสังให้มีการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเบียเลียงคณะกรรมการฯ  และอืนๆ  ทีจัด
เข้าเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง ฯลฯ ตังจ่ายตามหนังสือด่วนมาก ที มท
  0808.2/ว2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ของผู้บริหาร เลขานุการและทีปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล อปพร. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างของ
เทศบาลซึงได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายตามหนังสือสังการที มท 0808.2/ว2052 ลงวันที 7
 เมษายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที3
) พ.ศ.2559      

4) ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหรือจ้างทําพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้และพัวมาลา ฯลฯ สําหรับงาน รัฐพิธี ฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือที
มีการแก้ไข     

5)  โครงการจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธี งานพิธี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เช่น โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช หรืองานพิธีอืนๆทีเกียวกับ
พระบรมวงศานุวงค์ เช่น  ค่าภาพอิงค์เจ็ท ธงทิวประดับ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่ามหรสพ ฯลฯ  ตังจ่ายตามหนังสือด่วนมาก ที มท
  0808.2/ว2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 63     
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6)  โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าอาหาร เครืองดืม ค่ายานพาหนะ
เดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายตามหนังสือด่วนมาก ที มท
  0808.2/ว2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 63     

9) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระราชินี

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระราชินีฯ และพระบรมวงศานุ
วงค์ เช่น ค่าวัสดุในการจัดโครงการ ค่านํา นําแข็ง ฯลฯ ตังจ่ายตามหนังสือ
ด่วนมาก ที มท  0808.2/ว2989  ลงวันที 31 พฤษภาาคม 2560
  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 72     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองปรับอากาศ  กล้อง
ถ่ายรูป  เครืองพิมพ์สําเนา  เครืองปรับอากาศ เครืองโทรสาร ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
 ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้สํานักงาน  เช่น ค่าสิงของ เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ ปากกา ค่านิตยสาร วารสาร แฟ้ม หมึก แบบพิมพ์ 
พระบรมฉายาลักษณ์ กุญแจ ภาพเขียน แผนที  แผงติดประกาศ และ
อืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้ว
นํา จานรองแก้วนํา นํายาล้างห้องนํา นํายาขัดพืน นํายาล้างจาน ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ  ผงซักฟอก แปรง กระจกเงา กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง  ถังขยะ  ถุงขยะ และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุงานบ้านงานครัวและ
มีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข   
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลาแบตเตอรี หัวเทียน  นํามันเบรค กระจกมอง
ข้างรถ  ไขควง  หม้อนํารถยนต์  หลอดไฟรถ แม่แรง กุญแจปากตาย และ
อืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่งและมีความจําเป็นสําหรับ
หน่วยงาน ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิม
เติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ.2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น ค่านํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง นํามันก๊าด  และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535 และฉบับ
แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553  หรือทีมีการแก้ไข    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ สายเคเบิล เครือง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านบันทึกข้อมูล และ
อืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 386,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 340,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
เทศบาล     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตทีใช้ในการติดต่อราชการซึง
อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเทศบาล       

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนหนังสือราชการต่างๆ ค่าธนาณัติ ซึง
เทศบาลชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
 ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือน    
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเสียง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ เครืองเสียงติดรถ
ประชาสัมพันธ์  จํานวน 1 เครือง (ราคาตามท้องตลาด)
  คุณลักษณะพืนฐาน 
1) เครืองขยาย ไม่น้อยกว่า 550W AC-DC 
2) ตู้ลําโพง  ไม่น้อยกว่า 18 นิว,15 นิว แหลม
3) ฮอร์น 
4) ไมโครโฟน 
5) สายไมยาว ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
6) โครงเหล็กยึดตู้+ฮอร์น
7) สายลําโพง+อุปกรณ์ติดตัง
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัว
สว่าง หน้าที 74    

งานบริหารงานคลัง รวม 3,212,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,483,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,483,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,738,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  6  ตําแหน่ง    
    -  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง                   จํานวน  1  ตําแหน่ง
    -  ตําแหน่ง  หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้   จํานวน  1  ตําแหน่ง   
    -  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี               จํานวน  2 ตําแหน่ง    
    -  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้             จํานวน  1  ตําแหน่ง
    -  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ                        จํานวน  1  ตําแหน่ง 
ตังจ่ายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง
กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิมเติม) พ.ศ
. 2559 ลงวันที  14  มีนาคม พ.ศ.2559      
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  (นักบริหาร
งานคลัง)  และตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  (นักบริหาร
งานคลัง) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 27  เมษายน 2559     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 637,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา  
    -  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  2  อัตรา
    -  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้             จํานวน  1  อัตรา
    -  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ                         จํานวน  1  อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที  5  ตุลาคม
พ.ศ.2558     
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4
 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที  6  สิงหาคม พ.ศ.2558      

งบดําเนินงาน รวม 728,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง  คณะกรรมการรับและเปิด
ซอง ฯลฯ  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีทีได้รับคําสัง
หรือการสังการให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที  มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 53,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
หนังสือ มท  0808.2/6250  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2551 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง มีสิทธิ 
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ.2549    

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทัวไป  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายต่างๆ  การจัดทําแผ่นพับ หรือการจ้างเหมาบริการ
อย่างอืน ฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิม
เติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน
เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ฯลฯ ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายตามหนังสือสังการที มท 0808.2/ว2052
 ลงวันที 7 เมษายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2558 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559    

2) โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนทีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าจ้าง
เหมา และอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการตามโครงการ ตังจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 
พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-
2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 77     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองปรับอากาศ  กล้อง
ถ่ายรูป  เครืองพิมพ์สําเนา  เครืองปรับอากาศ เครืองโทรสาร ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
 ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้สํานักงาน ค่าสิงของ เครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ  วัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับ
เงิน กระดาษ ปากกา ค่านิตยสาร วารสาร แฟ้ม หมึก แบบพิมพ์ พระบรม
ฉายาลักษณ์ กุญแจ ภาพเขียน แผนที  แผงติดประกาศ และอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิม
เติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แปรง 
แก้วนํา จานรองแก้วนํา นํายาล้างห้องนํา นํายาขัดพืน นํายาล้างจาน ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ  ผงซักฟอก  กระจกเงา กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  ถัง
ขยะ  ถุงขยะ และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุงานบ้านงานครัวและมีความ
จําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับ
แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษ สี โฟม พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง ภาพล้าง อัดขยายภาพ
สี ฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง ตลับหมึก ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ สาย
เคเบิล เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านบันทึก
ข้อมูล และอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมี
การแก้ไข     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตทีใช้ในการติดต่อราชการซึง
อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง       

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์      

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือน     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 311,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 311,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 66,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัดขยายรูป  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลใน
การรักษาความสงบและความปลอดภัย  ค่าใช้จ่ายในการฟ้องบังคับคดี ค่า
จัดทําเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลฯ ตามนโยบายผู้บริหาร ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกดําเนินการใดทีมิใช่การประกอบ ดัดแปลงและต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิง
ก่อสร้างใดๆ ฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิม
เติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น  ค่าจ้ดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง ดังกล่าว ฯลฯ ทีเกียวข้อง หนังสือด่วนมากที มท
  0808.2/ว/2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 78

2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น  ค่าจ้ดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง ดังกล่าว ฯลฯ ทีเกียวข้อง หนังสือด่วนมากที มท
  0808.2/ว/2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 79

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ค่าปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(หลังเดิม)ค่ายาน
พาหนะ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด  เครือง
ปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป  เครืองพิมพ์สําเนา ฯลฯ  ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมี
การแก้ไข

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลัก
ไฟ ขาตังไมโครโฟน ไมโครโฟน ลําโพง หม้อแปลงไฟฟ้า และอืนๆ ตัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ
.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง  รถบรรทุก
นํา และรถบรรทุกเล็ก เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา
แบตเตอรี หัวเทียน  นํามันเบรค กระจกมองข้างรถ  ไขควง  หม้อนํารถ
ยนต์  หลอดไฟรถ แม่แรง กุญแจปากตาย และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่งและมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ
.2553 หรือทีมีการแก้ไข

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง นํามันก๊าด  และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับ
แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง มือตบไฟ และอืนๆ ที
จัดเข้าประเภทวัสดุดับเพลิงและมีความจําเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตังจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ
.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,724,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,409,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,409,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,748,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัีสดิการ
สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครอง
ชีพ และ เงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 619,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตังจ่ายตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1326 ลงวัน
ที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัีสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลง
วันที 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตังจ่ายตาม
หนังสือด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัีสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่า
ตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จ้าง  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว(ฉบับที 2)ลงวันที  6  สิงหาคม พ.ศ.2558     
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งบดําเนินงาน รวม 315,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้าง มี
สิทธิ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ
. 2549  ตังจ่ายตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1326 ลงวัน
ที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัีสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว(ฉบับที 2)ลงวันที  6  สิงหาคม พ.ศ.2558 

ค่าใช้สอย รวม 161,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 91,000 บาท

เพือจ่ายให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัดขยาย
รูป  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการทําความสะอาด  และจัดเก็บขยะ ค่า
จัดทําเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายใน
การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสํานักงานเพือการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาบุคคลเ◌ําพือ
ประชาสัมพันธ์ในระบบสารสนเทศ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าติดตังหม้อ
ไฟ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการใดทีมิใช่การประกอบ ดัดแปลง
และต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ ฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการ
แก้ไข     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  เพือจ่ายเป็น
ค่ารางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดสถานที  ค่าเช่า
เวทีและเครืองเสียง ฯลฯ ตังจ่ายตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2589 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 58     

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานภายในอาณาจักรของบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาและเพิม
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานและศึกษาดูงานภายในราชอาณาจักรของ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  เครือง
ดืม ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 57
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ค่าวัสดุ รวม 81,100 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลัก
ไฟ ขาตังไมโครโฟน ไมโครโฟน ลําโพง หม้อแปลงไฟฟ้า และอืนๆ 
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 51,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ สือสิงพิมพ์ วารสาร สือสิงพิมพ์
ต่างๆ สําหรับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านๆ ละ 1 ฉบับต่อวัน ประจํา
สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสว่าง  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  5  แห่ง  ทีสังกัด
เทศบาลตําบลบัวสว่าง     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5  แห่ง สังกัด
เทศบาลตําบลบัวสว่าง     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,375,950 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,591,950 บาท
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 735,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบัวสว่าง จํานวน 5 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาท  ตังจ่าย
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
ตําบลบัวสว่าง หน้าที 7    

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา)

จํานวน 255,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดหาวัสดุสือการเรียน
การสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบัวสว่าง จํานวน 5
 ศูนย์  อัตราคนละ 1,700 บาท  ตังจ่ายตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 57  
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ค่าวัสดุ รวม 1,601,950 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,601,950 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบัว
สว่าง  จํานวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตําบลบัว
สว่าง  จํานวน  5  ศูนย์  ตังจ่ายตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,784,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,784,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,784,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนทีอยู่เขต
เทศบาลตําบลบัวสว่าง จํานวน 4 โรงเรียน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน  200 วัน  ตังจ่ายตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,413,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,413,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,029,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 836,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ  จ้างเหมากู้ชีพกู้ภัย (หน่วยการ
แพทย์ฉุกเฉิน) จ้างเหมาบริการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาทํา
อุปกรณ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จ้างเหมาไถกลบขยะ ค่าจ้าง
เหมาบุคคล  ภายนอกดําเนินการใดทีมิใช่การประกอบ ดัดแปลงและต่อ
เติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ ฯลฯ  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการ
แก้ไข และและหนังสือด่วนมาก ที มท  0808.2/ว2989  ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ค่าจัดซือนํายาเคมีกําจัดยุง 
ทรายอะเบท) ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุข และกรรมการชุมชนในการรณรงค์ออกตรวจลูกนํายุงลาย  
จัดทําสือประชาสัมพันธ์  รางวัลการประกวดชุมชนดีเด่นในการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออก รางวัลบ้านปลอดลูกนํายุงลาย ฯลฯ ซึงเป็นภารกิจ
ทีเทศบาลต้องดําเนินการในเขตเทศบาล  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือที มท 0808.2/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-
2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 59     
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4) โครงการบริหารการจัดการขยะ  สิงปฎิกูล  ต.สว่าง จํานวน 20,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารการจัดการขยะ  สิงปฎิกูล  เช่น  
ค่าวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืมค่าป้ายฯลฯ ตังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 43     

5) โครงการสํานักงานน่าอยู่น่ามอง  Big  cleaning day จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสํานักงานน่าอยู่น่า
มอง (Big cleaning day)  ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  เช่น นํายาฆ่าเชือ นํายาทําความสะอาดห้องนํา ถุงมือยาง นํายาเช็ด
กระจก ฯลฯ  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิม
เติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553  หรือทีมีการแก้ไขท ปรากฏในแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 74     

6) โครงการป้องกันโรคติดต่อในวัยรุ่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันโรคติดต่อในวัย
รุ่น เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืมค่าป้ายฯลฯ
 ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 59     

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสารเคมีในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ค่าอาหารและเครืองดืมค่าป้ายฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
เทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 59     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ รถเก็บ
ขยะ  รถกู้ชีพกู้ภัย รถบรรทุกขยะ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมี
การแก้ไข     

ค่าวัสดุ รวม 384,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้
กวาด แปลง ผงซักฟอก สบู่ นํายาขัดห้องนํา นํายาล้างจาน ถ้วน จาน แก้ว
นํา ฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข    
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีใช้ในเทศบาลตําบล
บัวสว่าง  เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กระเบือง ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก 
แอสฟัสน์ ยางมะตอย หินเกร็ด และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 
พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 354,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  นํามันก๊าด  และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับ
แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น วัสดุสารเคมี
ดับเพลิง กระบอกตวง  ถังเก็บเชือเพลิง  เครืองมือวิทยาศาสตร์ ค่าจัดซือ
นํายาเคมีกําจัดยุงและแมลงวัน ทรายอะเบท ปูนขาว โซดา
ไฟ  คลอรีน  เครืองมือทางวิทยาศาสตร์ วัคซีนสุนัข ยาและเวชภัณฑ์  แถบ
ตรวจปัสสาวะ  และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์และมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการ
แก้ไข    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท,ผ้า
ปิดจมูก,เสือกันฝน ,ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง ฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการ
แก้ไข    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,733,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,121,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,121,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,260,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล  จํานวน  4  อัตรา  
        - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  1  อัตรา
        - ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  1  อัตรา
        - ตําแหน่ง นายช่างโยธา  1  อัตรา
        - ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตรา
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรือง
กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิมเติม) 
พ.ศ. 2559 ลงวันที  14  มีนาคม พ.ศ.2559     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการ
กองช่าง ) และตําแหน่งนักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง)  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิมเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที 27  เมษายน 2559     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 732,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา  ได้แก่ ผช.ช่างไฟฟ้า,
ผช.ช่างสํารวจ,พนักงานประจําเครืองสูบนํา(4อัตรา) ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที  5  ตุลาคม พ.ศ.2558     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างจํานวน 6 อัตรา ได้แก่  
ผช.ช่างไฟฟ้า,ผช.ช่างสํารวจ,พนักงานประจําเครืองสูบนํา  (4อัตรา) ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2
) ลงวันที  6  สิงหาคม พ.ศ.2558     

งบดําเนินงาน รวม 2,602,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
หนังสือ มท  0808.2/6250  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2551 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง มีสิทธิ 
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับการ
ศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ.2549      

ค่าใช้สอย รวม 906,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง  ตลอด
จนค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์  ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาทําของอืนๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีเข้ารายจ่ายประเภทนี
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลซึงได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายตามหนังสือสังการ
ที มท 0808.2/ว2052 ลงวันที 7 เมษายน 2558 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 716,000 บาท
 1) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล สถานีสูบนําด้วย
พลังงานไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 136,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาสถานีสูบนําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า  ระบบประปาหมู่บ้าน  
 2) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล ระบบเสียงตาม
สาย ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบเสียงตามสาย ชุดโคมไฟฟ้า
สาธารณะหมู่บ้าน  
 3)  ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินอืน ครุภัณฑ์สํานักงานหรือ
ครุภัณฑ์อืน จํานวน 30,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินอืน
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์อืน  ฯลฯ  
 4)  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตําบลบัว
สว่าง จํานวน 130,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตเทศบาลตําบลบัว
สว่าง  
 5)  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืนทีการเกษตรในเขตเทศบาลตําบลบัว
สว่าง จํานวน 400,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืนทีการเกษตรในเขต
เทศบาลตําบลบัวสว่าง ม.1 ม.2 ม.6 ม.7 ม.10 ม.12 จํานวน 200,000
 บาท และซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืนทีการเกษตร ม.3 ม.4 ม.5 ม.8 ม.11
 ม.13  จํานวน 200,000 บาท  
       ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้สํานักงานต่างๆ  เช่น ค่าสิงของ เครืองเขียน
แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ค่านิตยสาร วารสาร แฟ้ม หมึก แบบ
พิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ กุญแจ ภาพเขียน แผนที แผงติดประกาศ และ
อืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า ปลักไฟ หลอดไฟฟ้าโคมไฟฟ้า บัลลาลส  สตาทเตอร์  ขาตัง
ไมโครโฟน ไมโครโฟน ลําโพง หม้อแปลงไฟฟ้า และอืนๆ ตังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 
พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้ว
นํา จานรองแก้วนํา นํายาล้างห้องนํา นํายาขัดพืน นํายาล้างจาน ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ  ผงซักฟอก แปรง กระจกเงา กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง  ถังขยะ  ถุงขยะ และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุงานบ้านงานครัวและ
มีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ในเทศบาลตําบลบัว
สว่าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ กระเบือง ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก 
แอสฟัลท์ ยางมะตอย หินเกร็ด และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 9 
พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลาแบตเตอรี หัวเทียน  นํามันเบรค กระจกมอง
ข้างรถ  ไขควง  หม้อนํารถยนต์  หลอดไฟรถ แม่แรง กุญแจปากตาย และ
อืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่งและมีความจําเป็นสําหรับ
หน่วยงาน ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิม
เติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ.2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน    นํามันจารบี  นํามันเครือง   นํามันก๊าด  และอืนๆที
จําเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่  กิจการ
สภา เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  รูปสีหรือขาว
ดําได้จากการล้าง อัดขยายและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 
พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท เสือ
กันฝน ถุงมือยาง ฯลฯ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข
เพิมเติมถึง ฉบับที 9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ สายเคเบิล เครือง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านบันทึกข้อมูล และ
อืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมีการแก้ไข     

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ประจําสถานี สูบนําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าของเทศบาลตําบลบัวสว่าง  เช่น  ประเก็น  จารบีกันความร้อน  น็อต
 นํามันไฮดรอลิก  และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  9 พ.ศ. 2553 หรือทีมี
การแก้ไข     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,440,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าของเทศบาลตําบลบัว
สว่าง 

งบลงทุน รวม 9,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
2) ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 6,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก)  แบบ  2  บาน
เปิด  จํานวน  1  หลังๆ  ละ  6,900  บาท (ราคาตามท้องตลาด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัว
สว่าง หน้าที 73     

เก้าอีทํางาน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีทํางาน มีพนักพิง จํานวน 2 ตัว ตัว
ละ 1,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 74 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,650,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,650,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,650,000 บาท

1)อุดหนุนโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติบ้านสว่าง  หมู่ที 1
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร   ตามโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติบ้านสว่าง  หมู่ที 1
 ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  จํานวน 200,000
 บาท
2)โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดอนกอย  หมู่ที 2  เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดอนกอย  หมู่ที 2 ตําบลสว่าง  อําเภอพร
รณานิคม  จังหวัดสกลนคร  จํานวน 200,000 บาท
3)โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านบัวน้อย  หมู่ที 5  เพือจ่ายเป็นเงิน 
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านบัวน้อย  หมู่ที 5 ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณา
นิคม  จังหวัดสกลนคร  จํานวน 200,000 บาท
4)โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนทรายทอง หมู่ที 8 เพือจ่ายเป็นเงิน 
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนทรายทอง  หมู่ที 8 ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณา
นิคม  จังหวัดสกลนคร  จํานวน 200,000 บาท
5)โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที 9 เพือจ่ายเป็นเงิน 
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านบัวใหม่พัฒนา  หมู่ที 9  ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณา
นิคม  จังหวัดสกลนคร  จํานวน 250,000 บาท
6)โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบัวทอง  หมู่ที 11
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบัวทอง  หมู่ที 11 ตําบล
สว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  จํานวน 200,000 บาท
7)อุดหนุนโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติบ้านโนนสําราญ หมู่
ที 12  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร  ตามโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติบ้านโนน
สําราญ  หมู่ที 12 ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัด
สกลนคร   จํานวน 200,000 บาท
8)อุดหนุนโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติบ้านบัวหลวง หมู่ที13
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร  ตามโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติบ้านบัวหลวง  หมู่
ที 13 ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร จํานวน 200,000
 บาท  
        ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัว
สว่าง หน้าที 87
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ตามโครงการเทศบาลเคลือน
ที  ประจําปี เช่น ค่านํา นําแข็ง หรือวัสดุต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561 -2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 90

2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด เช่น  ค่าวัสดุในการฝึก
อบรม  ค่าอาหาร เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ ตัง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ. 2557 และหนังสือด่วนมาก
ที มท  0808.2/ว2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง 103

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2)โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดและ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์  เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬาสําหรับใช้ในการแข่งขัน  ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าจัดสนามการแข่งขัน  ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าพาหนะ เงินรางวัล  
ค่าถ้วยรางวัลกีฬา  ฯลฯ  ทีใช้ในการจัดงานการแข่งขันกีฬา ตังจ่ายตาม
หนังสือที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3 สิงหาคม 2547 และระเบียบกร
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
เทศบาลตําบลบัวสว่าง หน้าที 88     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชา เช่น ค่าดอกไม้ ค่า
ตกแต่งขบวนแห่ ค่าจัดตกแต่งโคมไฟ  และทุงโบราณ ฯลฯ ตังจ่ายตาม
หนังสือที มท 0808.2/ว 2589 ลงวันที 3 สิงหาคม 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
บัวสว่าง หน้าที 64     

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 90,000 บาท

1) อุดหนุนโครงการวันกตัญ ู วันผู้สูงอายุ         จํานวน  50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ตามโครงการวันกตัญ ู  วันผู้สุงอายุ  ให้
แก่ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมตําบลสว่าง  ตังตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลบัว
สว่าง หน้าที 60 
 2)อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา ให้แก่ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมตําบลสว่าง  ตังตามหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  เรือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
ตําบลบัวสว่าง หน้าที 64    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชือมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านนาซอน 
หมู่ที 6

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชือมระหว่างหมู่บ้าน  
บ้านนาซอน  หมู่ที 6  ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัด
สกลนคร  ขนาดความกว้าง  5  เมตร ยาว 70.50  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  352.50  ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1
  ป้าย  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบัวสว่าง  เลขที  01-2561-06
  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาลตําบล
บัวสว่าง  หน้าที 83
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านคําประมง หมู่
ที 4

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านคํา
ประมง  หมู่ที 4  ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาด
ความกว้าง  4  เมตร  ยาว  87  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ถนนลูกรัง
ข้างละ  0.50  เมตร  พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  348  ตาราง
เมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลบัวสว่าง  เลขที  01-2561-04  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล
สีปี  (พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง  หน้าที  82

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านบัวใหญ่ หมู่ที 
3

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน
บัวใหญ่  หมู่ที 3  ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัด
สกลนคร  ขนาดความกว้าง  3.5  เมตร  ยาว  100.50
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ถนนลูกรังตามสภาพความเหมาะสมของ
พืนที  พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  351.75  ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบัวสว่าง  เลข
ที 01-2561-03  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง  หน้าที
 83

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนทรายคํา  หมู่ที 7 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนําภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนทรายคํา  
หมู่ที 7  ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความ
กว้าง  0.40  เมตร  ยาว  82  เมตร  ลึก  0.40  เมตร  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบัวสว่าง  เลข
ที 04-2561-07  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง  หน้าที 82

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําภายในหมู่บ้าน  บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที 10 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนําภายในหมู่บ้าน  บ้านสว่างพัฒนา  
หมู่ที 10  ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความ
กว้าง  0.40  เมตร  ยาว  82  เมตร  ลึก  0.40  เมตร  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบัวสว่าง  เลข
ที  04-2561-10  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลสีปี  (พ.ศ.2561-2564
)  ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง  หน้าที  83

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,087,490 บาท
งบกลาง รวม 12,087,490 บาท
งบกลาง รวม 12,087,490 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ให้กับธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาพรรณานิคม ตามสัญญากู้เงินที   สช.301.047 ลงวันที 
1 มีนาคม  2554 และหนังสือด่วนมาก ที มท  0808.2/ว2989  ลงวันที
31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ให้กับธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาพรรณานิคม ตามสัญญากู้เงินที  สช.301.047 
ลงวันที 1 มีนาคม  2554 และหนังสือด่วนมาก ที มท  0808.2/ว2989 
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 213,420 บาท
เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที
เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้างตามกฎหมาย ตังตามหนังสือด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน"     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,251,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2552  หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวัน
ที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ   

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,073,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนพิการ ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559  หนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทาง
การตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายเดือนละ 500 บาท/เดือน ตังจ่าย
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และหนังสือด่วนมาก ที มท  0808.2
/ว2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน     

สํารองจ่าย จํานวน 377,090 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือทีจํา
เป็นตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และหนังสือด่วน
มากที มท  0808.2/ว2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 28 มิถุนายน 2549 เรือง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
ดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนทีหนังสือด่วนมาก ที มท  0808.2/ว2989  ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 419,780 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถินตาม
กฎหมาย โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ไม่รวมเงินรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตังจ่ายตามหนังสือ
หนังสือด่วนมาก ที มท  0808.2/ว2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
วิธีคํานวณ (ประมาณการรายรับประจําปี)  20,988,800 X   2      
                 = 419,776   บาท                                   100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 213,420

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,251,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

419,780

สํารองจ่าย 377,090

เบียยังชีพคนพิการ 2,073,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 732,000 619,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 69,720 41,520

เงินเดือนพนักงาน 1,260,120 1,748,400

เงินประจําตําแหน่ง 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 25,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 213,420

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,251,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

419,780

สํารองจ่าย 377,090

เบียยังชีพคนพิการ 2,073,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,586,480 3,938,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,800 10,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 218,880 330,120

เงินเดือนพนักงาน 5,386,920 8,395,440

เงินประจําตําแหน่ง 288,000 348,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 130,000 836,000 91,000 66,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรับ-ส่งเสด็จ

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 60,000

1) โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 45,000

1) โครงการเทศบาล
เคลือนที 30,000

1) โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

40,000

1) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

60,000

1) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

735,000

2) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตัง

2) โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000 40,000

ค่าเช่าบ้าน 89,400 125,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 270,000 1,393,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรับ-ส่งเสด็จ 10,000 10,000

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 100,000 160,000

1) โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 45,000

1) โครงการเทศบาล
เคลือนที 30,000

1) โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

40,000

1) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

60,000

1) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

735,000

2) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตัง 50,000 50,000

2) โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

130,000

2) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

60,000

2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา)

255,000

2)โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยา
เสพติดและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

150,000

3) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
4) ค่าพวงมาลัยช่อ
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

4) โครงการบริหาร
การจัดการขยะ  สิงปฎิ
กูล  ต.สว่าง

20,000

5)  โครงการจัด
งานพระราชพิธีงานรัฐ
พิธี งานพิธี

5) โครงการสํานักงาน
น่าอยู่น่ามอง  Big  
cleaning day

3,000

6)  โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

6) โครงการป้องกัน
โรคติดต่อในวัยรุ่น 20,000

9) โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวและสมเด็จพระ
ราชินี

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

130,000

2) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

60,000

2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา)

255,000

2)โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยา
เสพติดและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

150,000

3) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 200,000 200,000

4) ค่าพวงมาลัยช่อ
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000 5,000

4) โครงการบริหาร
การจัดการขยะ  สิงปฎิ
กูล  ต.สว่าง

20,000

5)  โครงการจัด
งานพระราชพิธีงานรัฐ
พิธี งานพิธี

50,000 50,000

5) โครงการสํานักงาน
น่าอยู่น่ามอง  Big  
cleaning day

3,000

6)  โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 10,000 10,000

6) โครงการป้องกัน
โรคติดต่อในวัยรุ่น 20,000

9) โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวและสมเด็จพระ
ราชินี

3,000 3,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา 10,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาและเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดู
งานภายในอาณาจักร
ของบุคลากรทางการ
ศึกษา

25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 716,000 90,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 30,000 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 15,000 354,000 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,601,950

วัสดุก่อสร้าง 20,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 51,100

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 6,000

ค่าไฟฟ้า 1,440,000 42,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา 10,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาและเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดู
งานภายในอาณาจักร
ของบุคลากรทางการ
ศึกษา

25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 916,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 85,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000 459,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,601,950

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 81,100

วัสดุสํานักงาน 180,000 210,000

วัสดุอืน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 75,000 75,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 6,000

ค่าไฟฟ้า 340,000 1,822,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 9,000 9,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 32,000 32,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

2) ตู้เก็บเอกสาร 6,900

เก้าอีทํางาน 3,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองเสียง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือมระหว่างหมู่บ้าน  
บ้านนาซอน หมู่ที 6

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
คําประมง หมู่ที 4

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
บัวใหญ่ หมู่ที 3

200,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําภายในหมู่
บ้าน  บ้านโนนทรายคํา 
 หมู่ที 7

200,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําภายในหมู่
บ้าน  บ้านสว่างพัฒนา 
หมู่ที 10

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,650,000 2,784,000

รวม 12,087,490 1,000,000 250,000 160,000 6,383,740 1,413,000 8,100,650 311,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

2) ตู้เก็บเอกสาร 6,900

เก้าอีทํางาน 3,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองเสียง 50,000 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือมระหว่างหมู่บ้าน  
บ้านนาซอน หมู่ที 6

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
คําประมง หมู่ที 4

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
บัวใหญ่ หมู่ที 3

200,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําภายในหมู่
บ้าน  บ้านโนนทรายคํา 
 หมู่ที 7

200,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําภายในหมู่
บ้าน  บ้านสว่างพัฒนา 
หมู่ที 10

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,434,000

รวม 13,284,120 42,990,000
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