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     ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   
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ได้ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2558   และเสนอให้อ าเภอเชียงดาวพิจารณาตาม                
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑3) พ.ศ.๒๕52 มาตรา 62  นั้น 
 
                บัดนี้ นายอ าเภอเชียงดาว พิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามมาตรา ๖2 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบกับค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 642/2558     
ลงวันที่   18 กุมภาพันธ์  2558 เรื่องการมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ                   
จังหวัดเชียงใหม่   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติด้านงบประมาณของเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง  ประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕8  เป็นต้นไป   

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ส่วนที ่ 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
เทศบำลต ำบลทุง่ข้ำวพวง

อ ำเภอเชียงดำว     จงัหวัดเชียงใหม่



หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ดังต่อไปน้ี

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.2

1)
160,979.04                    บาท
155,931.70                    บาท
479,777.67                    บาท

-                               บาท
169,458.19                    บาท

-                                บาท
16,543,154.63                บาท
18,990,195.00                บาท

2) 14,149,448.50                บาท
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หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จํานวน  -  โครงการ
รวม        -      บาท

เงินกู้คงค้าง      -      บาท

1.  สถานะการคลัง

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายรับจริงท้ังสิ้น   50,648,944.73   บาท   ประกอบด้วย

ณ  วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558
เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น               40,709,003.86        บาท
เงินสะสม                             10,524,572.72        บาท
ทุนสํารองเงินสะสม                11,759,618.82         บาท

เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน       -       โครงการ
รวม          -       บาท

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

ตําบลทุ่งข้าวพวง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง    ตลอดจน
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อีกครั้งหนึ่ง     ฉะนั้น  ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหารเทศบาล

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ณ  วันท่ี  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558   เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง



3)
6,952,940.77                  บาท

12,180,590.85                บาท
16,668,797.51                บาท

9,678,290.00                  บาท
34,705.00                      บาท

1,144,360.40                  บาท
4) 2,020,500.00                  บาท
5) 10,811,168.60                บาท
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งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รายจ่ายจริง  จํานวน   48,680,184.53   บาท  ประกอบด้วย
งบกลาง

รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี จํานวน



2.1 รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 160,979.04         162,000.00         158,000.00       
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 155,931.70         134,000.00         136,000.00       
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 479,777.67         500,000.00         200,000.00       
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - -

169,458.19         200,000.00         200,000.00       
หมวดรายได้จากทุน - - -
รวมรายได้จัดเก็บเอง 966,146.60 996,000.00 694,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 16,543,154.63     17,060,000.00     17,370,000.00   
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 16,543,154.63    17,060,000.00    17,370,000.00  
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 33,139,643.50     28,782,300.00     31,436,000.00   
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 33,139,643.50    28,782,300.00    31,436,000.00  
ส่วนท้องถ่ิน

50,648,944.73    46,838,300.00    49,500,000.00  
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รวม

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด



2.2 รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบกลาง 6,952,940.77      1,114,715.00    1,416,579.00      
12,180,590.85     16,669,483.00   18,224,550.00    

ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,668,797.51     18,241,300.00   20,908,971.00    

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 9,678,290.00      6,523,200.00    5,444,400.00      
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 34,705.00          35,000.00         35,000.00          
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,144,360.40      4,254,602.00    3,470,500.00      

46,659,684.53   46,838,300.00  49,500,000.00   
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และหมวดค่าสาธารณูปโภค

จ่ายจากงบประมาณ

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่าย
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ส่วนท่ี  2

เทศบัญญัติ
เร่ือง

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
อ าเภอเชียงดาว     จงัหวัดเชียงใหม่

ของ



ยอดรวม
16,087,790.00                     

แผนงานบริหารท่ัวไป 15,489,070.00                       
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 598,720.00                           

23,618,951.00                     
แผนงานการศึกษา 19,510,501.00                       
แผนงานสาธารณสุข 1,135,960.00                        
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00                            
แผนงานเคหะและชุมชน -                                     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,673,450.00                        
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,249,040.00                        

8,376,680.00                       
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,226,680.00                        
แผนงานการเกษตร 150,000.00                           
แผนงานการพาณิชย์ -                                     

1,416,579.00                       
แผนงานงบกลาง 1,416,579.00                        

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 49,500,000.00                     
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ดา้นบริการชมุชนและสังคม

ดา้นการเศรษฐกิจ

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

ดา้น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ของ  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ดา้นบริหารงานทัว่ไป



งบกลาง 1,055,299.00                      -                               -                                 1,055,299.00                    
บ าเหน็จ/บ านาญ 361,280.00                        -                               -                                 361,280.00                      

รวมแผนงานงบกลาง 1,416,579.00                    -                             -                                1,416,579.00                  
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งาน

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

งาน รวม

งบกลาง

งบกลาง

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

งบ
งาน

งานงบกลาง



7,496,470.00                               1,822,900.00                             9,319,370.00                              
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00                                 -                                            2,624,640.00                               
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,871,830.00                                 1,822,900.00                               6,694,730.00                               

4,365,000.00                               1,535,000.00                             5,900,000.00                              
ค่าตอบแทน 690,000.00                                    375,000.00                                  1,065,000.00                               
ค่าใช้สอย 1,810,000.00                                 950,000.00                                  2,760,000.00                               
ค่าวัสดุ 1,280,000.00                                 170,000.00                                  1,450,000.00                               
ค่าสาธารณูปโภค 585,000.00                                    40,000.00                                   625,000.00                                  

142,000.00                                  50,700.00                                 192,700.00                                
ค่าครุภัณฑ์ 142,000.00                                    50,700.00                                   192,700.00                                  
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                                              -                                            -                                            

35,000.00                                    -                                          35,000.00                                  
รายจ่ายอื่น 35,000.00                                     35,000.00                                   

42,000.00                                    -                                          42,000.00                                  
เงินอุดหนุน 42,000.00                                     42,000.00                                   

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,080,470.00                              3,408,600.00                             15,489,070.00                            
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งบเงินอุดหนุน

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งาน
งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบ
งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอ่ืน



168,720.00                           
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                -                                       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 168,720.00                            

330,000.00                                    430,000.00                           
ค่าตอบแทน -                                                -                                       
ค่าใช้สอย 330,000.00                                      330,000.00                            
ค่าวัสดุ -                                                100,000.00                            
ค่าสาธารณูปโภค -                                                -                                       

-                                              -                                     
ค่าครุภัณฑ์ -                                                -                                       
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                                                -                                       

-                                              -                                     
รายจ่ายอื่น -                                                -                                       

-                                              -                                     
เงินอุดหนุน -                                                -                                       

330,000.00                                    598,720.00                           
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 268,720.00                                              

งบรายจ่ายอ่ืน -                                                        
-                                                           

100,000.00                                                

-                                                           

-                                                           

100,000.00                                              

-                                                        งบลงทุน

-                                                        

-                                                           

-                                                           

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน รวมงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบ

-                                                           
-                                                           

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

-                                                           

168,720.00                                              

168,720.00                                                

งบเงินอุดหนุน

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน



6,137,030.00                                           
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                          
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,137,030.00                                             

9,197,971.00                                           
ค่าตอบแทน 335,000.00                                                
ค่าใช้สอย 6,593,235.00                                             
ค่าวัสดุ 2,244,736.00                                             
ค่าสาธารณูปโภค 25,000.00                                                 

1,046,700.00                                           
ค่าครุภัณฑ์ 646,700.00                                                
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 400,000.00                                                

-                                                        
รายจ่ายอื่น -                                                          

3,128,800.00                                           
เงินอุดหนุน 3,128,800.00                                             

19,510,501.00                                         
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3,128,800.00                                                                
3,128,800.00                                                                   

รวมแผนงานการศึกษา 19,510,501.00                                                              

646,700.00                                                                      
400,000.00                                                                      

งบรายจ่ายอ่ืน -                                                                             
-                                                                                

งบเงินอุดหนุน

335,000.00                                                                      
6,593,235.00                                                                   
2,244,736.00                                                                   

25,000.00                                                                       
งบลงทุน 1,046,700.00                                                                

งบบุคลากร 6,137,030.00                                                                
-                                                                                

6,137,030.00                                                                   
งบด าเนินงาน 9,197,971.00                                                                

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่
แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม

งบ



งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

450,960.00                                     -                                                 450,960.00                             
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                 -                                                   -                                         
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 450,960.00                                       -                                                   450,960.00                               

-                                               580,000.00                                       580,000.00                             
ค่าตอบแทน -                                                 -                                                   -                                         
ค่าใช้สอย -                                                 580,000.00                                         580,000.00                               
ค่าวัสดุ -                                                 -                                                   -                                         
ค่าสาธารณูปโภค -                                                 -                                                   -                                         

-                                               -                                                 -                                        
ค่าครุภัณฑ์ -                                                 -                                                   -                                         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                                                 -                                                   -                                         

-                                               -                                                 -                                        
รายจ่ายอื่น -                                                 -                                                   -                                         

-                                               105,000.00                                       105,000.00                             
เงินอุดหนุน -                                                 105,000.00                                         105,000.00                               

450,960.00                                     685,000.00                                       1,135,960.00                           

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 หน้า  12

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมแผนงานสาธารณสุข

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสาธารณสุข

งาน รวมงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข



-                                                              
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) -                                                                 

50,000.00                                                     
ค่าตอบแทน -                                                                 
ค่าใช้สอย 50,000.00                                                        
ค่าวัสดุ -                                                                 
ค่าสาธารณูปโภค -                                                                 

-                                                              
ค่าครุภัณฑ์ -                                                                 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                                                                 

-                                                              
รายจ่ายอื่น -                                                                 

-                                                              
เงินอุดหนุน -                                                                 

50,000.00                                                     
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-                                                                             
-                                                                                

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00                                                                    

-                                                                                
-                                                                                

งบรายจ่ายอื่น -                                                                             
-                                                                                

งบเงินอุดหนุน

-                                                                                
50,000.00                                                                       

-                                                                                
-                                                                                

งบลงทุน -                                                                             

งบบุคลากร -                                                                             
-                                                                                
-                                                                                

งบดําเนินงาน 50,000.00                                                                    

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมงบ



433,750.00                                 -                                                    433,750.00                             
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                             -                                                      -                                         
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 433,750.00                                  -                                                      433,750.00                               

-                                           1,180,000.00                                       1,180,000.00                          
ค่าตอบแทน -                                             -                                                      -                                         
ค่าใช้สอย -                                             1,180,000.00                                         1,180,000.00                            
ค่าวัสดุ -                                             -                                                      -                                         
ค่าสาธารณูปโภค -                                             -                                                      -                                         

-                                           -                                                    -                                       
ค่าครุภัณฑ์ -                                             -                                                      -                                         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                                             -                                                      -                                         

-                                           -                                                    -                                       
รายจ่ายอื่น -                                             -                                                      -                                         

-                                           59,700.00                                           59,700.00                               
เงินอุดหนุน -                                             59,700.00                                             59,700.00                                

433,750.00                                 1,239,700.00                                       1,673,450.00                          
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งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน รวมงบ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงานบริหารงานทั่วไป



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาและ งานวิชาการวางแผนและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

194,040.00                  -                      -                          -                      194,040.00           
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                       -                            -                       -                     
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 194,040.00                   -                       -                            -                       194,040.00           

-                            400,000.00           520,000.00                -                      920,000.00           
ค่าตอบแทน -                             -                       -                            -                       -                     
ค่าใช้สอย -                             400,000.00            520,000.00                 -                       920,000.00           
ค่าวัสดุ -                             -                       -                            -                       -                     
ค่าสาธารณูปโภค -                             -                       -                            -                       -                     

-                            -                      -                          -                      -                     
ค่าครุภัณฑ์ -                             -                       -                            -                       -                     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                             -                       -                            -                       -                     

-                            -                      -                          -                      -                     
รายจ่ายอื่น -                             -                       -                            -                       -                     

-                            -                      125,000.00                10,000.00             135,000.00           
เงินอุดหนุน -                             -                       125,000.00                 10,000.00              135,000.00           

194,040.00                  400,000.00           645,000.00                10,000.00             1,249,040.00        
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมงบ



1,520,680.00                                             
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                            
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,520,680.00                                                

2,501,000.00                                             
ค่าตอบแทน 226,000.00                                                  
ค่าใช้สอย 400,000.00                                                  
ค่าวัสดุ 1,875,000.00                                                
ค่าสาธารณูปโภค -                                                            

4,205,000.00                                             
ค่าครุภัณฑ์ -                                                            
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,205,000.00                                                

-                                                          
รายจ่ายอื่น -                                                            

-                                                          
เงินอุดหนุน -                                                            

8,226,680.00                                             
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-                                                                             
-                                                                                

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,226,680.00                                                                

-                                                                                
4,205,000.00                                                                    

งบรายจ่ายอื่น -                                                                             
-                                                                                

งบเงินอุดหนุน

226,000.00                                                                      
400,000.00                                                                      

1,875,000.00                                                                    
-                                                                                

งบลงทุน 4,205,000.00                                                                

งบบุคลากร 1,520,680.00                                                                
-                                                                                

1,520,680.00                                                                    
งบดําเนินงาน 2,501,000.00                                                                

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวมงบ



งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

-                             -                              -                              -                                     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                              -                               -                                -                                     
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) -                              -                               -                                -                                     

50,000.00                    100,000.00                   -                              150,000.00                           
ค่าตอบแทน -                              -                               -                                -                                     
ค่าใช้สอย -                              100,000.00                     -                                100,000.00                            
ค่าวัสดุ 50,000.00                      -                               -                                50,000.00                              
ค่าสาธารณูปโภค -                              -                               -                                -                                     

-                             -                              -                              -                                     
ค่าครุภัณฑ์ -                              -                               -                                -                                     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                              -                               -                                -                                     

-                             -                              -                              -                                     
รายจ่ายอื่น -                              -                               -                                -                                     

-                             -                              -                              -                                     
เงินอุดหนุน -                              -                               -                                -                                     

50,000.00                    100,000.00                   -                              150,000.00                           
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รวมแผนงานการเกษตร

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวมงบ



ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ  1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2559
ข้อ  2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2558  เป็นต้นไป
ข้อ  3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น

ข้อ  4

รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 หน้า  18

ด้านการดําเนินงานอ่ืน 1,416,579.00                      
งบกลาง 1,416,579.00                       

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 49,500,000.00                     

8,376,680.00                      
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,226,680.00                       
แผนงานการเกษตร 150,000.00                          
แผนงานการพาณิชย์ -                                    

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

19,510,501.00                      
1,135,960.00                       

50,000.00                           
-                                    

1,673,450.00                       
1,249,040.00                       

แผนงานการศึกษา

แผนงาน ยอดรวม
16,087,790.00                     
15,489,070.00                      

598,720.00                          
23,618,951.00                     

ด้านบริหารท่ัวไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559  อาศัยอํานาจ

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น    49,500,000.00   บาท   โดยแยก

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่

49,500,000.00  บาท



ข้อ  5

ข้อ  6
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ  7

(ลงนาม)..........ฉอ้อน......เขื่อนเพชร............. 

 

ต าแหน่ง นายอ าเภอเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 หน้า  19

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)
งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน  -  บาท

งบกลาง -                                      
ยอดรวมงบ

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมรายจ่าย 

-                                      
-                                      
-                                      
-                                      
-                                      
-                                    

ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุง่ข้าวพวง    ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับ

ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุง่ข้าวพวง    มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

( นายวิจิตร    หลังสัน )
 (ลงนาม).............วิจิตร....หลังสัน........

เห็นชอบ
(นายฉอ้อน     เขื่อนเพชร)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลทุง่ข้าวพวง



ยอดต่าง
(%)

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 62,339.63            72,071.00            87,821.97            94,954.79           -5.22% 90,000.00           
2 ภาษีบํารุงท้องที่ 36,645.30            75,092.75            67,833.80            58,054.25           3.35% 60,000.00           
3 ภาษีป้าย 3,200.00             6,585.00             8,159.00             7,970.00            0.38% 8,000.00            

รวมหมวดภาษีอากร 102,184.93           153,748.75         163,814.77           160,979.04          -1.85% 158,000.00          

1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 612.00                9,838.50             634.30                1,014.20            -1.40% 1,000.00            
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน -                     -                     -                    -                   -                   
3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,520.00             -                     12,010.00            13,152.50           -23.97% 10,000.00           
4 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 150.00                310.00                600.00                420.00               19.05% 500.00               
5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ -                     1,950.00             505.00                -                   100.00% 500.00               
6 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,350.00             -                     -                    1,450.00            37.93% 2,000.00            
7 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร -                     -                     -                    -                   100.00% 500.00               
8 ค่าปรับการผิดสัญญา 54,656.00            75,510.00            120,582.60          139,585.00         -14.03% 120,000.00         
9 ค่าปรับอื่นๆ -                   100.00% 500.00               
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 160.00                260.00                160.00                300.00               66.67% 500.00               

หน้า  20

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2559

รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

 
ประมาณการรายรับจริง

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2559

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

ปี 2557



ยอดต่าง
(%)

11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 573.00                -                     - 10.00                4900% 500.00               
รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 59,021.00           87,868.50         134,491.90         155,931.70        -13% 136,000.00        

1 ดอกเบี้ย 163,114.88          698,637.38          541,073.89          460,942.83         -58.78% 190,000.00         
2 รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ 18,834.84           -46.91% 10,000.00           

163,114.88         698,637.38         541,073.89         479,777.67         -58.31% 200,000.00        

1 ค่าขายแบบแปลน 29,100.00            77,900.00            55,000.00            47,300.00           26.85% 60,000.00           
2 ค่าเขียนแบบแปลน -                     -                     - -
3 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร -                     -                     - -
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 24,520.00            79,999.00            129,742.00          122,158.19         14.61% 140,000.00         

ค่าบํารุงเครื่องชั่งน้ําหนัก 100.00% 50,000.00           
ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 100.00% 20,000.00           
อื่นๆ 100.00% 70,000.00           

53,620.00           157,899.00         184,742.00         169,458.19        18.02% 200,000.00        
รวมรายได้จัดเก็บ 377,940.81         1,098,153.63       1,024,122.56      966,146.60        -28.17% 694,000.00        

หน้า  21เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2559

รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2556 ปี 2559

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

 
ประมาณการ

ปี 2554

รายรับจริง

ปี 2555

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ปี 2557



ยอดต่าง
(%)

1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 5,411,568.51        5,439,064.73        7,666,057.18       8,712,078.68       -0.14% 8,700,000.00       
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ 2,893,374.40        3,340,348.26        3,639,353.37       2,529,454.58       18.60% 3,000,000.00       
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 367,930.75          357,698.49          411,137.82          910,837.38         -1.19% 900,000.00         
4 ภาษีสุรา 1,248,267.60        1,359,918.44        1,396,536.57       1,531,446.99       -2.05% 1,500,000.00       
5 ภาษีสรรพสามิต 3,014,617.17        2,444,203.94        3,053,189.58       2,084,177.23       19.95% 2,500,000.00       
6 ค่าภาคหลวงแร่ 97,686.69            29,399.98            44,791.47            54,080.86           -7.55% 50,000.00           
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 69,881.46            112,331.88          125,521.21          120,355.91         -0.30% 120,000.00         
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 405,892.00          612,075.00          839,613.00          600,723.00         -0.12% 600,000.00         
 กฎหมายที่ดิน

13,509,218.58     13,695,040.72     17,176,200.20     16,543,154.63    5.00% 17,370,000.00    

หน้า  22

รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

 
ประมาณการ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

รายรับจริง

ปี 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2559

ภาษีจัดสรร
หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดภาษีจัดสรร

ปี 2557



ยอดต่าง
(%)

1 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท.ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 17,092,907.00      13,870,069.00      18,201,950.00      18,990,195.00     -5.33% 17,978,375.00     
2 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม 6,407,829.95        5,837,160.50        4,966,539.15       6,892,275.50       95.26% 13,457,625.00     
 ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 4,992,041.50        7,672,377.83       7,257,173.00       -100.00% -                   
 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,500,736.95     19,707,229.50     30,840,866.98     33,139,643.50    -5.14% 31,436,000.00    
  รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 23,500,736.95     19,707,229.50     30,840,866.98     33,139,643.50    -5.14% 31,436,000.00    

37,387,896.34     39,492,465.35     49,041,189.74     50,648,944.73    -2.27% 49,500,000.00    

หน้า  23เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2559

ปี 2559

รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ปี 2557ปี 2554

เงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรเงินจะเปลี่ยนแปลง

รวมทุกหมวด

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.)

 
ปี 2555 ปี 2556

รายรับจริง



ส่วนท่ี  3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ................

 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
อําเภอเชียงดาว     จังหวัดเชียงใหม่

ของ



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 หน้า 24 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่ 

 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  49,500,000 บาท 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร         รวม   158,000  บาท 
  ประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      จ านวน   90,000 บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษโีดยประมาณการใกล้เคยีง  

                     กับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

  ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่       จ านวน  60,000  บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษโีดยประมาณการใกล้เคยีง  

                     กับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

  ประเภทภาษีป้าย        จ านวน   8,000   บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษโีดยประมาณการใกล้เคยีง  
                     กับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     รวม   136,000  บาท 
  ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร             จ านวน     1,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร              จ านวน   10,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์              จ านวน      500    บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ                จ านวน       500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก              จ านวน    2,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร              จ านวน      500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

  ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา                 จ านวน  120,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทค่าปรับอ่ืนๆ                  จ านวน      500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
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  ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร               จ านวน      500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ        จ านวน     500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             รวม     200,000 บาท 
  ประเภทดอกเบี้ย               จ านวน  190,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

ประเภทรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ              จ านวน   10,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        รวม  200,000   บาท 
  ประเภทค่าขายแบบแปลน      จ านวน  60,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ              จ านวน 140,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร            รวม  17,370,000 บาท 
  ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ ก าหนดแผนฯ                จ านวน 8,700,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 

  ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ           จ านวน 3,000,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับสูงกว่าปีท่ีผ่านมาและประมาณการใกล้เคียงรับจริงปีท่ีผ่านมา 

  ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ             จ านวน   900,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีสุรา              จ านวน 1,500,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีสรรพสามิต            จ านวน  2,500,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับสูงกว่าปีท่ีผ่านมาและประมาณการใกล้เคียงรับจริงปีท่ีผ่านมา 
  ประเภทค่าภาคหลวงแร่            จ านวน       50,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าภาคหลวงปิโตเลียม            จ านวน   120,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล        จ านวน   600,000  บาท 
  กฎหมายที่ดิน 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
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 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    รวม  31,436,000 บาท 
  (ชื่อและการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะกรรมการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่                 จ านวน  17,978,375 บาท 
 -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน                จ านวน  13,457,625 บาท 
-ประมาณการตั้งรับของกองการศกึษา โดย 
(1) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน อุดหนุน

ทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  

(2) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด       
ที่ มท.0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

 



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559

1
1.1 579,600.00 695,520.00 598,675.12 696,520.00 695,520.00 0.00% 695,520.00 
1.2 ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ 130,000.00 120,000.00 102,596.74 120,000.00 120,000.00 0.00% 120,000.00 
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ 110,000.00 120,000.00 102,596.74 120,000.00 120,000.00 0.00% 120,000.00 
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีฯ 165,600.00 198,720.00 163,863.85 198,720.00 198,720.00 0.00% 198,720.00 
1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,242,000.00 1,383,580.05 1,280,105.66 1,443,388.00 1,490,400.00 0.00% 1,490,400.00 

รวมหมวดเงินเดอืน(ฝ่ายการเมอืง) 2,227,200.00 2,517,820.05 2,247,838.11 2,578,628.00 2,624,640.00 0.00% 2,624,640.00 

2 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 678,960.00 1,198,760.00 1,210,563.86 1,733,951.60 2,504,650.00 -0.07% 2,502,900.00 
2.2 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 37,570.00 158,538.21 266,476.09 203,805.00 90,600.00 6.62% 96,600.00 
2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 62,639.00 67,200.00 109,200.00 0.00% 109,200.00 
2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ส านักปลัดเทศบาล 926,136.00 980,514.00 1,035,276.00 1,128,571.69 1,784,895.00 6.21% 1,895,770.00 
2.5 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง ส านักปลัดเทศบาล 221,760.00 421,717.00 489,964.00 456,777.64 374,016.00 -28.52% 267,360.00 

         รวมหมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 1,906,426.00 2,801,529.21 3,064,918.95 3,590,305.93 4,863,361.00 0.17% 4,871,830.00 
4,133,626.00 5,319,349.26 5,312,757.06 6,168,933.93 7,488,001.00 0.11% 7,496,470.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารงานทัว่ไป

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงาน/งาน

หมวด เงินเดอืน(ฝ่ายการเมอืง)

               รวมงบบุคลากร

งบบุคลากร

ประเภทเงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ



 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559
งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าตอบแทน

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 640,560.00 557,110.00 890,974.00 110,000.00 309.09% 450,000.00 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 544,410.00 516,870.00 890,974.00 100,000.00 300.00% 400,000.00 
ส านักปลัดเทศบาล

- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม 12,700.00 - - 10,000.00 400.00% 50,000.00 
1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชุม - 13,600.00 4,500.00 30,000.00 -33.33% 20,000.00 
1.3 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,660.00 19,770.00 3,780.00 - 20,000.00 0.00% 20,000.00 
1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน 70,800.00 83,900.00 95,800.00 150,000.00 0.00% 150,000.00 
1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000.00 21,702.00 5,341.00 11,471.50 30,000.00 66.67% 50,000.00 
1.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 37,059.50 31,799.00 37,643.00 8,267.00 - -

         รวมหมวดค่าตอบแทน 563,279.50 701,181.00 661,134.00 1,011,012.50 340,000.00 102.94% 690,000.00 
2 หมวดค่าใชส้อย

2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 220,555.00 296,604.05 520,000.00 4.81% 545,000.00 
2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือฯลฯ 116,364.00 18,292.00 9,850.00 20,000.00 -25.00% 15,000.00 
2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 88,000.00 126,590.00 286,754.05 380,000.00 10.53% 420,000.00 
2.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ 15,600.00 - - 70,000.00 0.00% 70,000.00 
2.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 56,627.00 - - 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
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รายจ่ายจริง
แผนงาน/งาน

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่



 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 37,000.00 64,497.00 65,000.00 0.00% 65,000.00 
2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 711,316.04 800,000.00 25.00% 1,000,000.00 

ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง - 479,597.45 232,657.70 - 100.00% 200,000.00 
2.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯลฯ 548,000.00 685,100.00 137,450.00 300,000.00 0.00% 300,000.00 
2.3.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 157,080.00 45,994.00 175,261.44 300,000.00 0.00% 300,000.00 
2.3.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล 103,650.00 129,608.00 165,946.90 200,000.00 0.00% 200,000.00 

2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 174,411.00 228,122.20 29,620.70 82,605.56 100,000.00 100.00% 200,000.00 
                รวมหมวดค่าใชส้อย 409,952.00 1,313,443.20 1,406,920.15 1,155,022.65 1,485,000.00 21.89% 1,810,000.00 

3 หมวดค่าวัสดุ
3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน 163,067.50 113,690.00 309,993.05 267,367.00 347,100.00 -27.97% 250,000.00 
3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 41,908.00 46,001.00 20,191.00 32,572.00 40,000.00 -25.00% 30,000.00 
3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 73,750.00 87,689.00 92,827.00 29,500.00 100,000.00 50.00% 150,000.00 
3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 348,579.00 466,858.80 480,409.00 532,317.30 600,000.00 0.00% 600,000.00 
3.5 ประเภทวัสดุการเกษตร 10,000.00 20,000.00 6,410.00 6,505.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 
3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 79,655.00 87,875.00 102,367.00 98,418.00 150,000.00 -33.33% 100,000.00 
3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 60,130.00 59,562.00 79,845.00 75,274.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
3.8 ประเภท วัสดุอื่นๆ - 36,000.00 -100.00% - 

                 รวมหมวดค่าวัสดุ 777,089.50 881,675.80 1,092,042.05 1,041,953.30 1,423,100.00 -10.06% 1,280,000.00 
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แผนงาน/งาน
ประมาณการรายจ่ายจริง
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เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2558
4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า 146,732.90 180,361.61 274,126.28 349,366.97 400,000.00 0.00% 400,000.00 
4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 49,704.66 49,019.16 56,486.14 93,881.72 100,000.00 0.00% 100,000.00 
4.3 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 5,350.00 5,350.00 5,264.40 74,000.00 50,000.00 70.00% 85,000.00 

        รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 201,787.56 234,730.77 335,876.82 517,248.69 550,000.00 6.36% 585,000.00 
                 รวมงบด าเนินงาน 1,952,108.56 3,131,030.77 3,495,973.02 3,725,237.14 3,798,100.00 14.93% 4,365,000.00 

งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 269,190.00 

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 29,800.00 20,000.00 242,500.00 -100.00% - 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เต้นท์ 242,500.00 -100.00% - 

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 86,300.00 28,800.00 45.83% 42,000.00 
1.2.1 เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 15,000.00 180.00% 42,000.00 

งานประมวลผล จ านวน 2  เคร่ือง
1.2.2 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง - 4,300.00 -100.00% - 
1.2.3 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง - 3,500.00 -100.00% - 
1.2.4 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง 6,000.00 -100.00% - 

1.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - 92,900.00 -100.00% - 
1.3.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จ านวน  2  ชุด 51,000.00 -100.00% - 
1.3.2 กล้องถ่ายวิดีโอ  จ านวน  1  ชุด 15,900.00     -100.00% -             
1.3.3 โทรทัศน์สี LED ขนาด 40 นิ้ว จ านวน  1  เคร่ือง 26,000.00     -100.00% -             
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รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

รายจ่ายจริง
แผนงาน/งาน

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่
ประมาณการ



 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559
1.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่าย 80,930.00 217,580.00 209,568.09 200,000.00 -50.00% 100,000.00 

เพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ)่
              รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 72,300.00 110,730.00 486,770.00 315,868.09 564,200.00 -74.83% 142,000.00 

2 หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง - - 10,000.00 -100.00% - 

รวมหมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง - - - 10,000.00 -100.00% - 
                      รวมงบลงทุน 72,300.00 110,730.00 486,770.00 315,868.09 574,200.00 -75.27% 142,000.00 

งบเงินอุดหนุน
1 หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,000.00 27,000.00 27,000.00 37,000.00 0.00% 37,000.00 

- อุดหนุนเทศบาลต าบลเชียงดาว  ตามโครงการจัดต้ัง 14,000.00 270,000.00 27,000.00 37,000.00 0.00% 37,000.00 
สถานทีก่ลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ

1.2 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ 8,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 
- อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 8,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 

ตามโครงการรัฐพิธีเพือ่ถวายความจงรักภักดี  ฯ
27,000.00 22,500.00 32,000.00 32,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00 
27,000.00 22,500.00 32,000.00 32,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00 
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              รวมหมวดเงินอุดหนุน
                  รวมงบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ประมาณการ
แผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559



 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559
งบรายจ่ายอ่ืน
1 หมวดรายจ่ายอ่ืน

1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น
- เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งทีป่รึกษาวิจยัประเมินผลพฒันาระบบฯ 34,705.00 - 34,705.00 69,410.00 35,000.00 0.00% 35,000.00 

 
34,705.00 - 34,705.00 69,410.00 35,000.00 0.00% 35,000.00 
34,705.00 - 34,705.00 69,410.00 35,000.00 0.00% 35,000.00 
6,676,331.30 8,583,610.03 9,362,205.08 10,311,449.16 11,937,301.00 1.20% 12,080,470.00 
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          รวมงานบริหารงานทัว่ไป
                     รวมงบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
แผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

             รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง(%) ปี 2559

1 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 679,360.00 768,910.00 795,098.66 956,850.00 1,463,160.00 0.98% 1,477,480.00 
1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน 66,576.77 74,855.00 124,215.00 52,948.00 18,000.00 33.33% 24,000.00 
1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 54,016.67 42,000.00 0.00% 42,000.00 
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 89,460.00 95,400.00 99,120.00 105,601.00 277,560.00 -9.21% 252,000.00 
1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง 16,500.00 18,000.00 18,000.00 17,675.00 36,000.00 -23.83% 27,420.00 

         รวมหมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 851,896.77 957,165.00 1,036,433.66 1,187,090.67 1,836,720.00 -0.75% 1,822,900.00 
851,896.77 957,165.00 1,036,433.66 1,187,090.67 1,836,720.00 -0.75% 1,822,900.00 

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าตอบแทน

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 212,610.00 285,498.00 211,260.00 237,041.60 200,000.00 -25.00% 150,000.00 
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ 212,610.00 285,498.00 211,260.00 237,041.60 200,000.00 -25.00% 150,000.00 

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - - 20,000.00 0.00% 20,000.00 
1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน 56,950.00 65,600.00 101,950.00 128,050.00 190,000.00 0.00% 190,000.00 
1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,639.00 3,404.00 3,404.00 3,404.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 20,842.00 73,426.00 74,448.00 10,185.00 - -

รวมหมวดค่าตอบแทน 294,041.00 427,928.00 391,062.00 378,680.60 425,000.00 -11.76% 375,000.00 
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รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ประมาณการ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารงานคลัง

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง

งบบุคลากร

               รวมงบบุคลากร



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง(%) ปี 2559
2 หมวดค่าใชส้อย

2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 83,500.00 86,400.00 225,610.33 320,000.00 -15.63% 270,000.00 
2.1.1 เพื่อจ่ายเปน็ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือฯลฯ - 69,277.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 
2.1.3 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 96,030.00 156,333.33 300,000.00 -16.67% 250,000.00 

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 173,080.00 550,000.00 14.55% 630,000.00 
ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.1 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯลฯ 26,300.00 - 100,000.00 0.00% 100,000.00 
2.2.2 โครการเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บรายได้ ประจ าป ี2559 - - 50,000.00 0.00% 50,000.00 
2.2.3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการจัดซ้ือจัดจ้าง/พสัดุ - 83,000.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 
2.2.4 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพบคุลากรด้านการเงินการคลัง(คร้ังที่ 3) - 55,000.00 50,000.00 100.00% 100,000.00 
2.2.5 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 60,970.00 - 35,080.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
2.2.6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 1,150.00 - - 200,000.00 0.00% 200,000.00 
2.2.7 โครงการสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ (e-laas) - - 100.00% 30,000.00 

2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 7,050.00 1,790.00 19,140.00 29,283.50 50,000.00 0.00% 50,000.00 
              รวมหมวดค่าใชส้อย 90,550.00 150,310.00 141,470.00 427,973.83 920,000.00 3.26% 950,000.00 

3 หมวดค่าวัสดุ
3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน 49,926.00 49,372.00 92,603.00 93,979.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
3.2 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600.00 4,650.00 - - 30,000.00 -33.33% 20,000.00 
3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 34,905.00 22,370.00 36,112.00 13,527.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 

                 รวมหมวดค่าวัสดุ 85,431.00 76,392.00 128,715.00 107,506.00 180,000.00 -5.56% 170,000.00 
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แผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่
ประมาณการรายจ่ายจริง



 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง(%) ปี 2559
4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ 10,000.00 18,145.00 21,213.00 15,084.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 
10,000.00 18,145.00 21,213.00 15,084.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 

รวมงบด าเนินงาน 480,022.00 672,775.00 682,460.00 929,244.43 1,565,000.00 -1.92% 1,535,000.00 

1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 38,350.00 - 100.00% 50,700.00 
1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน - - 100.00% 19,000.00 

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 บาน จ านวน 5 ใบ 100.00% 19,000.00 
1.2 38,350.00 - 100.00% 31,700.00 

1.2.1 เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ค จ านวน 1 เคร่ือง 100.00% 21,000.00 
1.2.2 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง 100.00% 7,600.00 
1.2.3 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 100.00% 3,100.00 

- 38,350.00 - 100.00% 50,700.00 
- - 38,350.00 - 100.00% 50,700.00 

1,331,918.77 1,629,940.00 1,718,893.66 2,154,685.10 3,401,720.00 0.20% 3,408,600.00 
6,676,331.30 8,583,610.03 9,362,205.08 10,311,449.16 11,937,301.00 1.20% 12,080,470.00 

7,479,358.33 10,213,550.03 11,081,098.74 12,466,134.26 15,339,021.00 0.98% 15,489,070.00 
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รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

ประมาณการ

รวมงานบริหารงานทัว่ไป
รวมงานบริหารงานคลัง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

แผนงาน/งาน

งบลงทุน

รายจ่ายจริง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง(%) ปี 2559
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

1 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน - 154,680.00 9.08% 168,720.00 
1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานเทศบาล - 18,000.00 -100% - 

- - - - 172,680.00 -2% 168,720.00 
งบด าเนินงาน

1 หมวดค่าวัสดุ
1.1 ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 100,000.00 98,300.00 81,400.00 99,550.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

100,000.00 98,300.00 81,400.00 99,550.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
100,000.00 98,300.00 81,400.00 99,550.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
100,000.00 98,300.00 81,400.00 99,550.00 272,680.00 -1.45% 268,720.00 
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ประมาณการ

                   รวมหมวดค่าวัสดุ
                      รวมงบด าเนินงาน

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง

งบบุคลากร

                      รวมงบบุคลากร

               รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง(%) ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าใชส้อย

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์อ านวยการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - -

จัดระบบบริการเพื่อสาธารณะใหแ้ก่ประชาชน (Zoning)

1.1.2 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ 80,000.00 187,555.00 159,667.00 179,565.00 180,000.00 0.00% 180,000.00 
ศูนย์อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนฯ

1.1.3 โครงการอบรมศึกษาดูงาน อปพร. - 100.00% 150,000.00 
            รวมหมวดค่าใชส้อย 90,000.00 197,555.00 169,667.00 179,565.00 180,000.00 83.33% 330,000.00 
              รวมงบด าเนินงาน 90,000.00 197,555.00 169,667.00 179,565.00 180,000.00 83.33% 330,000.00 

                   รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 90,000.00 197,555.00 169,667.00 179,565.00 180,000.00 83.33% 330,000.00 
                                รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 190,000.00 295,855.00 251,067.00 279,115.00 452,680.00 32.26% 598,720.00 
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รายจ่ายจริง



ปี 2554 ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 127,140.00 242,780.00 166,011.92 219,430.00 881,700.00 -15.27% 747,040.00 
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล 16,970.00 48,450.00 21,150.00 3,650.00 84,600.00 -71.63% 24,000.00 
1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง - - 109,200.00 61.54% 176,400.00 
1.4 ประเภทเงินวิทยฐานะ - - 67,200.00 100.00% 134,400.00 
1.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 644,592.00 232,895.00 362,270.00 368,496.00 49.90% 552,360.00 
1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 285,224.05 158,645.00 200,040.00 224,344.00 -83.95% 36,000.00 
1.7 ประเภทเงินเดือนพนักงานถ่ายโอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน 876,890.00 703,080.00 2,786,520.00 2,930,244.00 51.21% 4,430,830.00 
1.8 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานถ่ายโอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน 703,460.00 362,800.00 374,880.00 234,000.00 -84.62% 36,000.00 

144,110.00 2,801,396.05 1,644,581.92 3,946,790.00 4,899,784.00 25.25% 6,137,030.00 
144,110.00 2,801,396.05 1,644,581.92 3,946,790.00 4,899,784.00 25.25% 6,137,030.00 
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ประมาณการ

        รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
               รวมงบบุคลากร

แผนงาน/งาน จ่ายจริง



ปี 2554 ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559

1 หมวดค่าตอบแทน
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 297,060.00 585,950.00 880,230.00 1,019,100.00 300,000.00 0.00% 300,000.00 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 5,000.00 0.00% 5,000.00 
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 116,740.00 9,093.50 3,462.00 30,000.00 0.00% 30,000.00 
1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 13,587.00 8,674.00 11,920.00 - - 

297,060.00 716,277.00 897,997.50 1,034,482.00 335,000.00 0.00% 335,000.00 
2 หมวดค่าใช้สอย

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 650,851.00 500,314.00 440,269.00 773,178.00 1,525,000.00 2.79% 1,567,536.00 
2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ - - 10,000.00 0.00% 10,000.00 
2.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน 244,769.00 306,358.00 675,000.00 -70.37% 200,000.00 
2.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 195,500.00 466,820.00 840,000.00 61.61% 1,357,536.00 

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ 0 2,065,656.28 1,305,529.00 2,164,400.10 1,991,600.00 152.34% 5,025,699.00
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 96,000.00 133,700.00 110,000.00 127.27% 250,000.00 
2.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 85,875.22 63,604.00 318,212.00 60,000.00 233.33% 200,000.00 
2.2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริม -           19,894.00      - 20,000.00        155.00% 51,000.00       

ทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กช่วงปิดภาคเรียน
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ประมาณการ

งบดําเนินงาน

แผนงาน/งาน จ่ายจริง

รวมหมวดค่าตอบแทน
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2.2.4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 58,000.00  80,000.00      79,880.00      80,000.00        0.00% 80,000.00       
2.2.5 เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา 40,000.00  60,000.00      60,000.00      60,000.00        66.67% 100,000.00      

 เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2.2.6 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 60,546.00      369,150.00    100,000.00      50.00% 150,000.00      
2.2.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนากิจการ 1,037,836.06 - 50,000.00        0.00% 50,000.00       

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2.2.8 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2.2.8.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 843,945.00 903,885.00    1,203,458.10  1,437,600.00    3.45% 1,487,200.0     
2.2.9 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา -           10,800.00      -               74,000.0         2841.35% 2,176,600.0     

ชองท้องถิ่น
2.2.9.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท. -                100.00% 40,000.00       

จํานวน 2 โรงเรียน

2.2.9.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน -                100.00% 33,600.00       
(1)ระบบ ADSL -                100.00% 19,200.00       
(2) ระบบ WIFi -                100.00% 14,400.00       

2.2.9.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน -                100.00% 200,000.00      
2.2.9.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน -                100.00% 100,000.00      
2.2.9.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน 14  คน 39,000.00 7.69% 42,000.00       
2.2.9.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) -                100.00% 1,500,000.0     
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2.2.9.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,800.00      26,000.00        -15.38% 22,000.00       

จํานวน 11 คน

2.2.9.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน -               -               9,000.00         333.33% 39,000.00       
(1) โรงเรียนละ 15,000.-บาท 100.00% 30,000.00       
(2) ครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน 6,000.00         0.00% 6,000.00         
(3) เจ้าหน้าที่ อปท. จํานวน 1 คน 3,000.00         0.00% 3,000.00         

2.2.9.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จํานวน 2 โรงเรียน -                100.00% 100,000.00      
2.2.9.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน -                100.00% 100,000.00      

2.2.10 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน) -                100.00% 33,000.00       
2.2.11 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -               -                100.00% 447,899.00      

(1) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว โรงเรียนในสังกัด -                100.00% 195,850.00      
(2) ค่าหนังสือเรียน  จํานวน 2 โรงเรียน -                100.00% 103,823.00      
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 2 โรงเรียน -                100.00% 33,945.00       
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 2 โรงเรียน -                100.00% 72,360.00       
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 2 โรงเรียน -                100.00% 41,921.00       

650,851.00 2,565,970.28 1,745,798.00 2,937,578.10 3,516,600.00 87.49% 6,593,235.00 
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3 หมวดค่าวัสดุ

 3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน 14,406.00 101,347.00 54,123.00 74,773.73 50,000.00 30.00% 65,000.00 
3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว - 51,232.00 47,123.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 
3.3 ประเภทอาหารเสริม (นม) 1,955,940.00 1,946,289.74 1,062,082.04 1,829,571.38 2,001,600.00 -16.08% 1,679,736.00 
3.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 15,000.00 14,788.00 14,188.00 15,000.00 100.00% 30,000.00 
3.5 ประเภทวัสดุกีฬา 80,000.00 99,736.00 99,960.00 97,968.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ - 19,185.00 20,544.00 29,914.00 50,000.00 20.00% 60,000.00 
3.7 ประเภทวัสดุการศึกษา 119,856.00 350,671.00 209,998.00 59,800.00 210,000.00 0.00% 210,000.00 
3.8 ประเภทวัสดุดนตรี 29,960.00 14,825.00 50,000.00 30,000.00 66.67% 50,000.00 

2,170,202.00 2,562,188.74 1,527,552.04 2,203,338.11 2,506,600.00 -10.45% 2,244,736.00 
4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 ค่าไฟฟ้าและประปาศูนย์เด็กเล็กในสังกัด - 100.00% 25,000.00 
- - - - - 100.00% 25,000.00 

3,118,113.00 5,844,436.02 4,171,347.54 6,175,398.21 6,358,200.00 44.66% 9,197,971.00 
งบลงทุน

1 หมวดค่าครุภัณฑ์
 1.1 ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 60,000.00 60,000.00 59,800.00 60,000.00 0.00% 60,000.00 
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รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

จ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการแผนงาน/งาน

รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน
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1.2 ประเภทครุภันฑ์คอมพิวเตอร์

1.2.1 คอมพิวเตอร์สํานักงาน  จํานวน 1 ชุด - 100.00% 16,000.00 
1.2.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  จํานวน 1 ชุด - 100.00% 17,000.00 
1.2.3 เครื่องสํารองไฟ - 100.00% 3,100.00 
1.2.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED  ขาวดํา - 100.00% 7,300.00 
1.2.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก - 100.00% 4,300.00 

1.3 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 100.00% 539,000.00 
1.3.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี - 100.00% 523,000.00 
1.3.2 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  อลูมีเนียม - 100.00% 16,000.00 

- 60,000.00 60,000.00 59,800.00 60,000.00 977.83% 646,700.00 
2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
2.1.1 เพื่อใช้เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเป้า - 620,293.00 400,000.00 -50.00% 200,000.00 

และอาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
2.1.2 เพื่อใช้เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน - 26,694.00 200,000.00 0.00% 200,000.00 

อนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง และอาคารประกอบ
- - - 646,987.00 600,000.00 -33.33% 400,000.00 
- 60,000.00 60,000.00 706,787.00 660,000.00 58.59% 1,046,700.00 
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
จ่ายจริง ประมาณการแผนงาน/งาน

รวมหมวดค่าดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
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 งบเงินอุดหนุน

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 90,000.00 30,000.00 30,000.00 - 0.00% - 

1.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,270,000.00 1,805,225.00 2,997,600.00 2,997,600.00 2,988,800.00 4.68% 3,128,800.00 
1.2.1 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นค่า 2,680,000.00 2,680,000.00 2,620,000.00 3.36% 2,708,000.00 

อาหารกลางวัน
1.2.2 อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษา 117,600.00 117,600.00 128,800.00 -21.74% 100,800.00 

นอกโรงเรียน (อาหารกลางวัน)
1.2.3 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา 40,000.00 40,000.00 80,000.00 100.00% 160,000.00 
1.2.4 อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00% 140,000.00 

ตําบลทุ่งข้าวพวง
1.2.5 อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอก 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 

โรงเรียน (ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย)

2,270,000.00 1,895,225.00 3,027,600.00 3,027,600.00 2,988,800.00 4.68% 3,128,800.00 
5,532,223.00 10,601,057.07 8,903,529.46 13,856,575.21 14,906,784.00 30.88% 19,510,501.00 
5,532,223.00 10,601,057.07 8,903,529.46 13,856,575.21 14,906,784.00 30.88% 19,510,501.00 
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/งาน

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมแผนงานการศึกษา

จ่ายจริง ประมาณการ
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1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 212,690.00 100.74% 426,960.00 
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน - 100.00% 24,000.00 

0 212,690.00 112.03% 450,960.00 
0 212,690.00 112.03% 450,960.00 

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ 97,300.00 30,812.00 38,497.00 200,000.00 -50.00% 100,000.00 

ฉุกเฉินประจําตําบลทุ่งข้าวพวง
1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 54,565.00 82,435.00 148,111.00 180,000.00 0.00% 180,000.00 

  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 101,800.00 100,000.00 390,450.00 50,000.00 100.00% 100,000.00 

เพิ่มพูนความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําตําบล
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แผนงานสาธารณสุข

แผนงาน/งาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

รายจ่ายจริง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านนําร่อง 140,000.00 -28.57% 100,000.00 

บริหารจัดการขยะ  
1.1.5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารสะอาด รสชาดอร่อย - 100.00% 100,000.00 

ตําบลทุ่งข้าวพวง
253,665.00 213,247.00 577,058.00 570,000.00 1.75% 580,000.00 
284,665.00 213,247.00 577,058.00 570,000.00 1.75% 580,000.00 

งบเงินอุดหนุน
1 หมวดเงินอุดหนุน

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1.1.1 - - 15,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
1.1.2 - - 15,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
1.1.3 - - 15,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
1.1.4 - - 15,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
1.1.5 - - 15,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
1.1.6 - - 15,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
1.1.7 - - 15,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 

- - 105,000.00 105,000.00 0.00% 105,000.00 
รวมงบเงินอุดหนุน - - 105,000.00 105,000.00 0.00% 105,000.00 

284,665.00 213,247.00 682,058.00 675,000.00 1.48% 685,000.00 
284,665.00 213,247.00 682,058.00 887,690.00 27.97% 1,135,960.00 
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รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน

รวมแผนงานสาธารณสุข
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน/งาน

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

โครงการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน บ้านห้วยตีนตั่ง

โครงการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน บ้านห้วยเป้า
โครงการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน บ้านแม่ก๋อน
โครงการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน บ้านทุ่งข้าวพวง

โครงการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน บ้านแม่จา
โครงการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน บ้านห้วยทรายขาว

โครงการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน บ้านขุนคอง

รายจ่ายจริง
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งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทา 48,000.00 40,000.00 24,000.00 13,000.00 65,000.00 -23.08% 50,000.00 

ความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

48,000.00 40,000.00 24,000.00 13,000.00 65,000.00 -23.08% 50,000.00 
48,000.00 40,000.00 24,000.00 13,000.00 65,000.00 -23.08% 50,000.00 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงาน/งาน

รวมหมวดค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ประมาณการ

ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

รายจ่ายจริง
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1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน -        - - - 220,800.00     3.80% 229,200.00      
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -        - - - 200,948.00     1.79% 204,550.00      

-        - - - 421,748.00    2.85% 433,750.00     
-        - - - 421,748.00    2.85% 433,750.00     

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 120,000.00 120,000.00 120,000.00 150,000.00 -33.33% 100,000.00 

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 39,000.00 22,350.00 23,328.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 
ช่วงปิดภาคเรียน

1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา 13,300.00 19,764.00 12,522.00 30,000.00 0.00% 30,000.00 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
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งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร
รวมงานบริหารทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริม 10,000.00 10,000.00 9,658.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

และพัฒนาสถาบันครอบครัว
1.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 100,000.00 - 46,800.00 500,000.00 0.00% 500,000.00 

ของกลุ่มผู้นําชุมชน สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร บุคลากร ฯลฯ
1.1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 335,000.00 120,000.00 81,400.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

ของกลุ่มผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง
1.1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน 22,360.00 113,125.00 - 100,000.00 40.00% 140,000.00 

ปลอดยาเสพติด
1.1.8 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม 5,000.00 - 35,000.00 -100.00% - 
 แม่บ้านตําบลทุ่งข้าวพวง
1.1.9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้กับกลุ่ม 52,638.00 35,800.00 61,500.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

ผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง
1.1.10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ 71,700.00 - 63,050.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

ในการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมตําบลทุ่งข้าวพวง
1.1.11 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม 18,000.00 39,056.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 

เยาวชนตําบลทุ่งข้าวพวง
764,598.00 539,039.00 457,314.00 1,225,000.00 -3.67% 1,180,000.00 
764,598.00 539,039.00 457,314.00 1,225,000.00 -3.67% 1,180,000.00 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า  49

รวมหมวดค่าใช้สอย

แผนงาน/งาน

รวมงบดําเนินงาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายจริง



ปี 2554 ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559
งบเงินอุดหนุน

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1.00- - 

  - อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเชียงดาว 5,000.00 5,000.00 5,000.00 -100% - 
1.2 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ 43,000.00 46,600.00 49,700.00 

1.2.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว ตามโครงการออกร้านแสดง -100% 5,000.00 
สินค้าหัตถกรรมและผลิตภันฑ์พื้นบ้านฯ OTOP ประจําปี 2559

1.2.2 อุดหนุนชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 3202  ตามโครงการ ปีงบประมาณ 2559 - - -100% 44,700.00 
(1) โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน - 100.00% 28,500.00 
(2) โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด - 100.00% 16,200.00 

1.3 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน - 100.00% 10,000.00 
 - อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพ - 100.00% 10,000.00 

บ้านทุ่งข้าวพวง

0 5,000.00 48,000.00 51,600.00 - 59,700.00 
0 5,000.00 48,000.00 51,600.00 -100% 59,700.00 

224,995.00 764,598.00 544,039.00 505,314.00 1,276,600.00 -2.89% 1,239,700.00 
224,995.00 764,598.00 544,039.00 505,314.00 1,698,348.00 -1.47% 1,673,450.00 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า  50

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมงบเงินอุดหนุน

แผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายจริง



ปี 2554 ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559

1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - 186,000.00 4.32% 194,040.00 

- - 186,000.00 4.32% 194,040.00 
- - 186,000.00 4.32% 194,040.00 

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬารวมพล 50,000.00 18,800.00 238,824.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

คนท้องถิ่นและกีฬาสหมิตร
1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน - 200,000.00 0.00% 200,000.00 
1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนในสังกัด - 100% 100,000.00 

50,000.00 18,800.00 238,824.00 300,000.00 33.33% 400,000.00 
50,000.00 18,800.00 238,824.00 300,000.00 33.33% 400,000.00 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า  51

งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร
รวมงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง



ประมาณการ
ปี 2554 ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559

งบเงินอุดหนุน
1 หมวดเงินอุดหนุน

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 5,000.00 -100.00% - 

เด็กและเยาวชนทางด้านกีฬาอําเภอเชียงดาว
50,000.00 - - 5,000.00 -100.00% - 
50,000.00 18,800.00 238,824.00 305,000.00 31.15% 400,000.00 

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 133,100.00 149,900.00 125,300.00 150,000.00 -33.33% 100,000.00 

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีชนเผ่า 150,000.00 43,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00% 150,000.00 
1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี 29,940.00 169,650.00 151,965.00 200,000.00 -60.00% 80,000.00 

เข้าพรรษา
1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 99,900.00 399,355.00 397,900.00 400,000.00 -75.00% 100,000.00 
1.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง(ประเพณียี่เป็งหมู่บ้าน) 105,000.00 149,800.00 140,000.00 -35.71% 90,000.00 

517,940.00 866,905.00 974,965.00 1,040,000.00 -50.00% 520,000.00 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า  52

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รวมงบดําเนินงาน

รายจ่ายจริงแผนงาน/งาน

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่



ปี 2554 ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559
งบเงินอุดหนุน

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์อําเภอเชียงดาว 5,000.00          5,000.00       5,000.00         0.00% 5,000.00      
1.2 ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 120,000.00      80,000.00     140,000.00     -14.29% 120,000.00  

1.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดห้วยเป้า 20,000.00        20,000.00      20,000.00       0.00% 20,000.00    
1.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 20,000.00        20,000.00      20,000.00       0.00% 20,000.00    

วันอาทิตย์วัดสว่างมงคล
1.2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาธรรมศึกษาและภาษาบาลี 20,000.00        - 20,000.00       -100.00% -             
1.2.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงน้ํา 20,000.00        - 20,000.00       0.00% 20,000.00    

องค์พระธาตุ  วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง
1.2.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงน้ํา 20,000.00        20,000.00      20,000.00       0.00% 20,000.00    

องค์พระธาตุ  วัดพระธาตุศรีสามรักษ์
1.2.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงน้ํา 20,000.00        20,000.00      20,000.00       0.00% 20,000.00    

องค์พระธาตุ  วัดสว่างมงคล
1.2.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงน้ํา - 20,000.00       0.00% 20,000.00    

องค์พระธาตุดอยปานต่าง วัดห้วยเป้า
0 120,000.00 85,000.00 145,000.00 -13.79% 125,000.00 
0 120,000.00 85,000.00 145,000.00 -13.79% 125,000.00 

517,940.00 986,905.00 1,059,965.00 1,185,000.00 -45.57% 645,000.00 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า  53

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

ประมาณการแผนงาน/งาน

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายจริง

รวมหมวดเงินอุดหนุน



ปี 2554 ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

 1.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาวเพื่อจ่ายเป็นค่า 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 
 ใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40
 ประจําปี 2559

1.1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่า 5,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 
ใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40

 ประจําปี 2559
10,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 
10,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 
10,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

1,110,500.00 1,015,705.00 1,308,789.00 1,686,000.00 -25.92% 1,249,040.00 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า  54

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงินอุดหนุน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจ่ายจริงแผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ



ปี 2554 ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 392,400.00 427,000.00 443,810.00 326,630.00 970,260.00 -4.22% 929,360.00 
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล 37,920.00 81,260.00 77,050.00 15,660.00 60,000.00 -20.00% 48,000.00 
1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 61,016.67 42,000.00 0.00% 42,000.00 
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 135,960.00 141,920.00 145,560.00 140,590.00 299,680.00 47.26% 441,320.00 
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 47,760.00 65,200.00 74,070.00 53,700.00 79,920.00 -24.92% 60,000.00 

614,040.00 715,380.00 740,490.00 597,596.67 1,451,860.00 4.74% 1,520,680.00 
614,040.00 715,380.00 740,490.00 597,596.67 1,451,860.00 4.74% 1,520,680.00 

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าตอบแทน

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 141,090.00 97,860.00 161,614.00 140,000.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 1,680.00 - - 20,000.00 -50.00% 10,000.00 
1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน 33,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 89,400.00 7.38% 96,000.00 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

        รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
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ประมาณการแผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

ด้านการเศรษฐกิจ

               รวมงบบุคลากร



ปี 2554 ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559
1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 1,937.00 3,639.00 1,702.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 
1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 9,055.00 2,033.00 5,225.00 6,406.00 - -

รวมค่าตอบแทน 183,145.00 139,510.00 206,478.00 8,108.00 229,400.00 -1.48% 226,000.00 
งบดําเนินงาน

2 หมวดค่าใช้สอย
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 57,200.00 82,675.00 67,269.00 46,906.00 220,000.00 4.55% 230,000.00 

2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 40,440.00 20,000.00 50.00% 30,000.00 
2.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 26,829.00 200,000.00 0.00% 200,000.00 

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 29,087.00 14,832.00 13,580.00 140,000.00 -14.29% 120,000.00 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.1 พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา - 10,500.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 
2.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,830.00 29,087.00 14,832.00 3,080.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
2.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม 5,850.00 5,230.00 10,050.00 30,000.00 66.67% 50,000.00 

บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ 581,650.00 5,850.00 5,230.00 10,050.00 30,000.00 66.67% 50,000.00 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ
648,680.00 114,612.00 87,331.00 70,536.00 390,000.00 2.56% 400,000.00 
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แผนงาน/งาน

รวมค่าใช้สอย

ประมาณการรายจ่ายจริง
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3 หมวดค่าวัสดุ

 3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน 25,142.00 16,980.00 29,013.00 51,582.00 60,000.00 -16.67% 50,000.00 
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 174,697.00 181,216.00 139,250.00 150,844.00 300,000.00 -16.67% 250,000.00 
3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 157,903.00 103,420.00 393,675.00 300,062.00 700,000.00 0.00% 700,000.00 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว - 100.00% 795,000.00 
3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - 10,000.00 -100.00% - 
3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - 1,500.00 47,000.00 30,000.00 0.00% 30,000.00 
3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,150.00 21,039.00 39,408.00 49,957.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 

380,892.00 322,655.00 602,846.00 599,445.00 1,150,000.00 63.04% 1,875,000.00 
1,212,717.00 576,777.00 896,655.00 599,445.00 1,769,400.00 41.35% 2,501,000.00 

งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 55,400.00 10,000.00 -100.00% - 

 1.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15,000.00 - 0.00% - 
1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - 0.00% - 
1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 40,400.00 - 0.00% - 
1.4 ประเภทครุภัณ์โฆษณาและเผยแพร่ - 10,000.00 -100.00% - 

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง  จํานวน 1 ชุด 10,000.00 -100.00% - 
55,400.00 10,000.00 -100.00% - 
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แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
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รวมงบดําเนินงาน
รวมหมวดค่าวัสดุ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ
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2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,500,000.00     4,205,000.00  

2.1 ประเภทค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ - - 548,000.00 -100.00% - 
2.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 4,900,000.00 3,868,800.00 63,000.00 -100.00% - 
2.3 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 477,000.00 3,269,000.00 5.45% 3,447,000.00 

2.3.1 ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า  -   100.00% 141,000.00 
(ลานหน้าอาคารชมรมผู้สูงอายุ)

2.3.2 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า - 100.00% 359,000.00 
(ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรป่าตึงงาม)

2.3.3 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๋อน - 100.00% 189,000.00 
(หน้าโรงเรียนบ้านแม่ก๋อนใน)

2.3.4 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๋อน - 100.00% 462,000.00 
(ถนนหัวบ้าน)

2.3.5 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง - 100.00% 502,000.00 
(ซอยข้างร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวพวง)

2.3.6 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา - 100.00% 251,000.00 
(หย่อมบ้านปางเบาะ)

2.3.7 ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา - 100.00% 228,000.00 
(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)
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เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายจริง
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แผนงาน/งาน
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2.3.8 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา - 100.00% 313,000.00 

(ซอยเข้าอ่างเก็บน้ํา)
2.3.9 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  บ้านขุนคอง - 100.00% 112,000.00 

(ซอยบ้านหมอเมือง)
2.3.10 ค่าก่อสร้างถนนทางล้อรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  บ้านขุนคอง - 100.00% 195,000.00 

(ทางเข้าพื้นที่เกษตรน้ําคอง)
2.3.11 ค่าก่อสร้างถนนทางล้อรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  บ้านขุนคอง - 100.00% 195,000.00 

(ทางเข้าพื้นที่เกษตรดอยยาว)
2.3.12 โครงการเทลานคสล. หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง -                100.00% 330,000.00     

(หอเจ้าเมือง)
2.3.13 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง -                100.00% 170,000.00     

2.4 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 340,600.00 723,650.00 641,000.00 1,399,000.00 -100.00% 758,000.00 
5,240,600.00 1,200,650.00 2,500,000.00 5,279,000.00 -20.34% 4,205,000.00 
5,240,600.00 1,200,650.00 2,555,400.00 5,289,000.00 -20.50% 4,205,000.00 

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ - 

 1.1.1 อุดหนุนการไฟฟ้า - 907,202.00 100.00% - 
รวมงบเงินอุดหนุน - 907,202.00 100.00% - 

6,532,757.00 2,837,795.00 3,752,441.67 9,417,462.00 100.00% 8,226,680.00 
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งบเงินอุดหนุน
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แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
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งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าวัสดุ

1.1 ประภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - 10,000.00 -100.00% - 
1.2 ประเภทวัสดุการเกษตร 7,640.00 15,205.00 18,500.00 - 50,000.00 0.00% 50,000.00 

7,640.00 15,205.00 18,500.00 - 60,000.00 -16.67% 50,000.00 
 7,640.00 15,205.00 18,500.00 - 60,000.00 -16.67% 50,000.00 

7,640.00 15,205.00 18,500.00 - 60,000.00 -16.67% 50,000.00 
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แผนงานการเกษตร
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รวมงบดําเนินงาน
รวมหมวดค่าวัสดุ

ด้านเศรษฐกิจ

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร
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งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ 67,000.00 60,000.00 45,000.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
ป่าต้นน้ําและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

- 67,000.00 60,000.00 45,000.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
 - 67,000.00 60,000.00 45,000.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

- 67,000.00 60,000.00 45,000.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
7,640.00 82,205.00 78,500.00 45,000.00 160,000.00 -6.25% 150,000.00 
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รวมแผนงานการเกษตร

ประมาณการ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

แผนงาน/งาน

รวมงบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง
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1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 283,315.44 165,166.00 202,005.00 165,757.00 192,000.00 2.60% 197,000.00 
2 ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 72,000.00 74,000.00 26,000.00 840,000.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 
3 เงินสํารองจ่าย 555,226.00 2,687,044.00 598,541.26 481,416.50 227,695.00 130.70% 525,299.00 
4 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 555,226.00 2,867,044.00 233,900.00 -0.38% 233,000.00 

4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับ 180,000.00 180,000.00 180,000.00 203,500.00 0.00% 203,500.00 
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

 4.2 ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - - - 30,400.00 -2.96% 29,500.00 
4.3 ค่าสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - - - - - 

5 เงินช่วยพิเศษ 28,620.00 - 50,000.00 0.00% 50,000.00 
6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 266,000.00 290,664.00 348,732.00 306,590.00 361,120.00 0.04% 361,280.00 

รวมงบกลาง 1,731,767.44 7,250,974.00 1,383,898.26 1,973,763.50 1,114,715.00 27.08% 1,416,579.00 
รวมงานงบกลาง 1,731,767.44 7,250,974.00 1,383,898.26 1,973,763.50 1,114,715.00 27.08% 1,416,579.00 

รวมแผนงานงบกลาง 1,731,767.44 7,250,974.00 1,383,898.26 1,973,763.50 1,114,715.00 27.08% 1,416,579.00 
14,478,122.00 38,326,741.48 30,895,732.46 33,007,977.14 46,838,300.00 5.68% 49,500,000.00 
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รายจ่ายจริง

รวมทั้งหมดทุกแผนงาน

แผนงาน/งาน

งานงบกลาง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน        รวม   1,416,579 บาท 
แผนงานงบกลาง        รวม   1,416,579 บาท 
งานงบกลาง         รวม     1,416,579 บาท 
 งบกลาง         รวม     1,416,579 บาท 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         จ านวน      197,000 บาท 

-     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 
5  โดย อปท. สมทบ  5 %  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง    
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
วิธีค านวณ  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างปี  2559  = 3,930,820  บาท 
  จ่ายสมทบประกันสังคม  ในอัตรา 5 % ของค่าตอบแทน 
  พนักงานจ้างทั้งหมด  เท่ากับ   196,541.95  บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ   197,000  บาท 

   2. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   จ านวน        50,000   บาท 

     -     เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์รับรองและ 
วินิจฉัยแล้วซึ่งมีความยากจนหรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะ ไม่สามารถ 
ประกอบอาชีพได้   จ านวน  12  เดือน   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่  5.3  ล าดับที่  1  หน้า  55 
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3. เงินส ารองจ่าย                   จ านวน    525,299  บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ 
   ความเดือดร้อนและประสบภัยธรรมชาติ  เช่น  วาตภัย   
  อุทกภัย  ภัยหนาว  ภัยแล้ง  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ  หรือ 

  ในกรณีที่จ าเป็นฉุกเฉิน  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
  มหาดไทย  ด่วนที่สุด ท่ี มท.0808.2/ว 4224  
  ลงวันท่ี 10  ตุลาคม  2554 ,หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความ 
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2541 ฯลฯ)   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง    
ด้านการด าเนินงานอ่ืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางที่  6.2 ล าดับที่  2  หน้า  58 

4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน                   รวม        233,000   บาท 

4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับ     จ านวน    203,500   บาท 

      ท้องถิ่นหรือพื้นที่     
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่น 
  หรือพ้ืนท่ี   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

4.2  ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย       จ านวน    29,500    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล ฯ 

ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ประจ าปีที่ผ่านมา  
ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  
ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ 100/2545                                     

                          ลงวันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2545     
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง   ด้านการด าเนินงานอ่ืน    
วิธีค านวณ  รายรับตามงบแสดงผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา   50,648,944.73  บาท 
    หัก   เงินอุดหนุน     33,139,643.50  บาท 
     รายรับท่ีน ามาค านวณส่งค่าบ ารุง ส.ท.ท.  = 17,509,301.23  บาท 

                                        คิดเป็นเงิน  17,509,301.23 x 0.00167  =       29,240.53  บาท 
  (ขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน  29,500  บาท) 

5. เงินช่วยพิเศษ                      จ านวน    50,000    บาท 

      -     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคา่ท าศพ(เงินช่วยพิเศษ) 
ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  
กรณีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
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6. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน     361,280  บาท 

    (กบท.)    

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง    งานงบกลาง    
ด้านการด าเนินงานอ่ืน    
 วิธีค านวณ      รายรับปี  พ.ศ.2559  ตั้งรับรวม     49,500,000   บาท 
          หัก   เงินอุดหนุน     31,436,000   บาท 
          คงเหลือรายรับไมร่วมเงินอุดหนุน  = 18,064,000   บาท 
                     คิดเป็นเงินสมทบ  กบท. ดังนี้   18,064,000 x 2 % =      361,280  บาท 
          (ขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน  361,280  บาท) 
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ด้านบริหารทั่วไป        รวม 16,087,790 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป       รวม 15,489,070 บาท 
งานบริหารงานทั่วไป        รวม 12,080,470 บาท 
 งบบุคลากร         รวม   7,496,470 บาท 

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)    รวม   2,624,640 บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก                 จ านวน  695,520    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  เดือนละ 27,600 บาท   
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 331,200 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 15,180 บาท   
จ านวน 2 คน คนละ 12 เดือน  เป็นเงิน  364,320 บาท 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิาร 
งานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป     

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก        จ านวน   120,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี   

เดือนละ 4,000 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 48,000 บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี   

เดือนละ 3,000 บาท  จ านวน 2 คน  คนละ 12 เดือน   
เป็นเงิน 72,000 บาท 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิาร 
งานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป     

  1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก         จ านวน    120,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี   

เดือนละ 4,000 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 48,000 บาท   
- เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  

เดือนละ 3,000 บาท  จ านวน 2 คน  คนละ 12 เดือน   
เป็นเงิน 72,000 บาท   

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิาร 
งานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป 

    1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี     จ านวน    198,720  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร ี

เดือนละ 9,660 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 115,920 บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

เดือนละ 6,900 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน   82,800 บาท  
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิาร 

งานท่ัวไป   ด้านบริหารทั่วไป     
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  1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    1,490,400   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   

เดือนละ 15,180 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 182,160 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  

เดือนละ 12,420 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 149,040 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  

คนละ 9,660 บาท/เดือน  จ านวน 10 คน  จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 1,159,200 บาท 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิาร 
งานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป     

2. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม    4,871,830 บาท 
  2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    2,502,900 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
ส านักปลดัเทศบาล  จ านวน 12 เดือน     

- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ าปตีามต าแหน่ง  
จ านวน   12 เดือน    

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิาร 
งานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป     

  2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน    จ านวน        96,600 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ให้แก ่

พนักงานเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  12 เดือน    
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว.)ให้แก่พนักงานเทศบาล   

ส านักปลดัเทศบาล  จ านวน  12  เดือน   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพเิศษส าหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.) ให้แก ่

พนักงานเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล   
จ านวน 12  เดือน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิ์ไดร้ับเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทนักบริหาร ของนักบริหารงานเทศบาล   
ให้กับปลัดเทศบาล จ านวน  5,600  บาท  จ านวน  12 เดือน  

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิาร 
งานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป 

  2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน       109,200 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล 

เดือนละ  5,600 บาท  และหัวหนา้ส านักปลดัเทศบาล   
เดือนละ  3,500 บาท จ านวน 12 เดือน   

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหาร 
งานท่ัวไป   ด้านบริหารทั่วไป     
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  2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 จ านวน    1,895,770   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิ  ส านักปลดั 

เทศบาล จ านวน   12 เดือน    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลจ านวน  12  เดือน  

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป     

  2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน       267,360 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  12 เดือน   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

ทั่วไป  ส านักปลดัเทศบาล  จ านวน   12 เดือน   
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิาร 

งานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป     

 งบด าเนินงาน        รวม    4,365,000 บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม       690,000 บาท 

  1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  จ านวน       450,000 บาท 
       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
เป็นเงิน   400,000  บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม     
ในการเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับค าสั่งจากเทศบาล 
ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการเทศบาล เป็นเงิน  50,000  บาท 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป     

  1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม      จ านวน        20,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและ 

อนุกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นและจ่ายเป็นเงินรางวัล 
เกี่ยวกับการสอบ 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป   

  1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      20,000 บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ส านักปลัดเทศบาล 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า 69 

 

  1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน      150,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ส านักปลัด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  

  1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      50,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 

เทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล  และนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป   ด้านบริหารทั่วไป   

2. หมวดค่าใช้สอย      รวม   1,810,000 บาท 
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      545,000   บาท 

2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนังสือ  เข้าปกหนังสือ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ  
จ านวน 15,000 บาท    

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป ดา้นบริหารทั่วไป     

2.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมา 
สูบน้ า  ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมา 
สูบส้วม  ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาดถนน  ค่าจ้างเหมาแบกหาม 
สัมภาระ  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม 
สนามหญ้าหรือท่ีสาธารณะ  ค่าระวางบรรทุก   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ 
ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ี ฯลฯ จ านวน  420,000 บาท 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  

2.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  จ านวน  70,000 บาท 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป                                 
  งานบริหารงานท่ัวไป ดา้นบริหารทั่วไป  

2.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ  
จ านวน  40,000 บาท   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบรหิารทั่วไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่  7 แนวทางที่ 7.2                                                                       

 ล าดับที่  5  หน้า  64 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า 70 

 

2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน      65,000 บาท 
2.2.1    เพื่อจ่ายเป็นคา่เลีย้งรับรอง รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ฯลฯ  จ านวน  41,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป ดา้นบริหารทั่วไป  

 2.2.2     เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  จ านวน  24,000  บาท 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานท่ัวไป ดา้นบริหารทั่วไป  

2.3   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ          จ านวน    1,000,000  บาท 
       ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
2.3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน  200,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  

2.3.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน 
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิน่ 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างส านักปลดัเทศบาล 
ฯลฯ   จ านวน  300,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป                                                   
 งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  

2.3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง- 
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ   
จ านวน  300,000 บาท 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  

2.3.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี   นโยบายจังหวัด   และนโยบายอ าเภอ  ฯลฯ 
เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  จ านวน  200,000 บาท     

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  15  หน้า 67 
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2.4  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม จ านวน       200,000   บาท 
       บ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ  ซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  เช่น   
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องรับส่งวิทยสุื่อสาร ฯลฯ 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ล าดับที่  12  หน้า  66 

3. หมวดค่าวัสดุ       รวม     1,280,000   บาท 
3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน       250,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   
ดินสอ ไม้บรรทดั คลิป  แบบพิมพ ์ ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร   
ทะเบียนหนังสือรับ  ทะเบียนหนังสือส่ง  หนังสือพิมพ ์ น้ าดื่ม  ฯลฯ 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป                                                       
  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป 

3.2  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว             จ านวน         30,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด   

ผ้าปูโตะ๊  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  จานรองแก้วน้ า ฯลฯ 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป 

3.3  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน       150,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่   

ยางนอก  ยางใน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  เบาะรถยนต์   
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ รวมถึงการซอ่มแซม   

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป 

3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน       600,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล   

น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  น้ ามนัจารบี  แก๊สหุงตม้ ฯลฯ  
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  

3.5  ประเภทวัสดุการเกษตร      จ านวน         50,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมปี้องกันและ 

ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะช า  ผ้าใบหรือผ้า 
พลาสติก ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป 
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3.6  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน      100,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิลม์สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ 
ภาพ  รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้เงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  

3.7  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน      100,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์   
เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  
 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม      585,000    บาท 
4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า      จ านวน       400,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวงและค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น   
ค่าบริการ  ค่าภาษี  รวมทั้งค่าบรกิารอื่น ฯลฯ 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

4.2  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน        100,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน   

เช่น  ค่าเชา่หมายเลขโทรศัพท์  คา่บ ารุงรักษาสาย  ค่าภาษี  ฯลฯ 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

4.3  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน         85,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น   

ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให ้
บริการอินเตอร์เนต็และค่าสื่อสารอื่นๆ  รวมถึงค่าใช้ 
จ่ายเพื่อให้ไดร้ับบริการและค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน ฯลฯ 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

 
 
 
 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า 73 

 

งบลงทุน        รวม       142,000 บาท 
1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม       142,000 บาท 

  1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน         42,000   บาท 
  1.1.1  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 
   จ านวน  2  เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท   มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1. ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลักรวม (Compute core) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แกน ( 10 core ) ต้องมีความเร็วสญัญาณ 

   นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ  
2. ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 

2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจ าแบบ Smart Cache Memory  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า  
1.7 GHz หรือ  

3. ในกรณีมีจ านวนแกนหลัก (Core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  
(2 core) และมีหน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory  
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า  
2.7 GHz  

 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  
จ านวน 1 หน่วย 

 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว  

 มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-t หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi  (802.11 b,g,n) และ Bluetooth  
ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 

   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ ์ 2558  
  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  8  หน้า  65 

1.2  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                  จ านวน    100,000 บาท 
      (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด 
      ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป ดา้นบริหารทั่วไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่  7.2  ล าดับที่  12  หน้า  66 
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งบเงินอุดหนุน        รวม       42,000 บาท 
1. หมวดงบเงินอุดหนุน      รวม         42,000 บาท 
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       37,000   บาท 

         อุดหนุนเทศบาลต าบลเชียงดาว 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานท่ีกลางส าหรับเป็น 

ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจดัซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเชียงดาว ตามโครงการจัดตั้งสถานท่ีกลางส าหรับ 
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเชียงดาว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  
(ตามมติในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งท่ี 4/2558  เมื่อวันท่ี  13  สิงหาคม  2558)  

  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่  7.2  ล าดับที่  1 หน้า 64 

1.2  ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน         5,000   บาท 
 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธเีพื่อถวายความจงรักภักด ี

ต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยต์ามโครงการงานรัฐพิธ ี
เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ตามมติในการประชุมคณะกรรมการ 

อ านวยการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ครั้งท่ี 4/2558  เมื่อวันท่ี  13  สิงหาคม  2558)  

  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  แนวทางที่  4.2  ล าดับที่ 16  หน้า 41 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม       35,000 บาท 
1. หมวดงบรายจ่ายอ่ืน      รวม        35,000   บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายอ่ืน      จ านวน       35,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งที่ปรึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบ 
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ ท่ีดินและหรือ 
สิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)                                          

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  4  หน้า  65 
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งานบริหารงานคลัง                    รวม    3,408,600   บาท 
  งบบุคลากร               รวม    1,822,900   บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     จ านวน    1,822,900   บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    1,477,480   บาท 

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
    กองคลัง  จ านวน  12 เดือน 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ าปตีามต าแหน่ง 
 จ านวน 12 เดือน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
 งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

 1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน    จ านวน        24,000   บาท 
       - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว  ให้แก่ 
   พนักงานเทศบาล กองคลัง  จ านวน  12  เดือน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ให้แก ่
พนักงานเทศบาล กองคลัง  จ านวน 12 เดือน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
             งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        42,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง 

เดือนละ  3,500 บาท   จ านวน 12 เดือน   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง   ด้านบริหารทั่วไป      

1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน      252,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิ  กองคลัง 

เทศบาล จ านวน   12 เดือน    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   จ านวน        27,420   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  กองคลัง  จ านวน  12 เดือน   
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  
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งบด าเนินงาน        รวม    1,535,000  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม           375,000  บาท 
1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

        แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน      150,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      

ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   
จ านวน  150,000  บาท 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    จ านวน        20,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลา 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

1.3  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน      190,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  กองคลัง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

1.4  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน        15,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 

เทศบาล  กองคลัง   
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  
 

2. หมวดค่าใช้สอย      รวม      950,000   บาท 
2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      270,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนังสือ  เข้าปกหนังสือ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  จ านวน 20,000 บาท 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมา           
สูบน้ า  ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมา 
สูบส้วม ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาแบกหาม 
สัมภาระ  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาตน้ไม้สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม 
สนามหญ้าหรือท่ีสาธารณะ  ค่าระวางบรรทุก   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ  
ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ี ฯลฯ ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้   
จ านวน  250,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ดา้นบริหารทั่วไป 
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2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  จ านวน      630,000  บาท 
      ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
2.2.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และ   

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาต่างๆ ของ  
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  กองคลัง  ฯลฯ 
จ านวน  100,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

2.2.2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2559 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของ                                                                      

  เจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)   
จ านวน  50,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.1 ล าดับที่  2  หน้า  62 

2.2.3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจดัจ้าง 
งานพัสดุ ท้องถิ่น  (โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของ                                                                      
เจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  
จ านวน  50,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ล าดับที่  3  หน้า  62 

2.2.4 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลงั (ครั้งท่ี 3)  
ประจ าปี  2559  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 หรือระเบยีบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  จ านวน 100,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางที่ 7.1  ล าดับที่ 5 หน้า 63 

2.2.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบยีนต่างๆ จ านวน  100,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  
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2.2.6 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยส์ิน  โดยเป็นค่าใช้จา่ย 
ในการด าเนินการ เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบตัิราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   จ านวน  200,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)                                         

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  6  หน้า  65  

2.2.7    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบ 
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ เพื่อใช้จ่ายในการ 
ด าเนินกิจกรรม เป็นคา่ใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542)   
จ านวน  30,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารงานคลงั   
ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561) แนวทางที่ 7.1  ล าดับที่  6  หน้า  63 

 2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม จ านวน      50,000  บาท 
     บ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ  ซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  เช่น  คอมพิวเตอร์                                                          

 เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องรับส่งวทิยุสื่อสาร ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)                                         

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  12  หน้า  66  

3. หมวดค่าวัสดุ                          รวม      170,000   บาท 
3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน      100,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   
ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  แบบพิมพ์  ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร   
ทะเบียนหนังสือรับ  ทะเบียนหนังสือส่ง  หนังสือพิมพ์  น้ าดื่ม ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

3.2  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน        20,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิลม์สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ   
รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป   
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3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน        50,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอรด์ ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
50,000  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารงานคลัง   
ด้านบริหารทั่วไป 

 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม        40,000   บาท 
4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์      จ านวน        40,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์   
ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณยี์ ฯลฯ   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 
 

งบลงทุน        รวม        50,700 บาท
 1.  หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม        50,700 บาท 

  1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน              จ านวน        19,000    บาท 
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้เหล็กชนิด  2 บาน จ านวน 5 ใบ 

   ซึ่งเป็นครุภณัฑ์ที่มีขนาดและราคาเกินกว่าหรืออยู่นอกเหนือบญัชี 
   ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ที่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการ 
   ของเทศบาลตามค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
   ที่ 369/2558   ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2558 

จ านวน 19,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2   
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ล าดับที่  11 หน้า  66 

  1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ านวน        31,700    บาท 
   1.2.1   เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 
   จ านวน  1  เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท   มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1. ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลักรวม (Compute core) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แกน ( 10 core ) ต้องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ 

2. ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 
2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจ าแบบ Smart Cache Memory  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า 1.7 GHz หรือ  
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3.    ในกรณีมีจ านวนแกนหลัก (Core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  
(2 core) และมีหน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory  
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า 2.7 GHz 

 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  
จ านวน 1 หน่วย 

 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว  

 มี DVD – RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-t หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi  (802.11 b,g,n) และ Bluetooth  
ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑท์ี่มีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 

   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558  
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
 งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)    

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่ 11 หน้า 66 

  1.2.2 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
 จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 7,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 เป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner  และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

 ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (inkjet) 

 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 

 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้

 มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 

 มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

 สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

 สามารถท าส าเนาไดสู้งสดุไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา 

 สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์

 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า   จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legalและ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 

   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558  
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
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 งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)    
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่ 11 หน้า 66 

1.2.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟ  ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง 
 ราคา  3,100 บาท    โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดังนี ้

 มีก าลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า  800 VA  (480 Watts) 

 สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
 ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 

   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558  
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
 งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)    

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่ 11 หน้า 66 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน      รวม     598,720 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม      268,720  บาท 
 งบบุคลากร                   รวม     168,720     บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     จ านวน     168,720    บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน     168,720    บาท 

   -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
         จ านวน  12 เดือน 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปีตามต าแหน่ง 
      จ านวน 12 เดือน 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ด้านบริหารทัว่ไป   

 งบด าเนินงาน        รวม       100,000  บาท 
1. หมวดค่าวัสดุ      รวม       100,000  บาท 
1.1  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง     จ านวน     100,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องดับเพลิง  ได้แก่  สายส่งน้ าดับเพลิง   
หัวฉีดดับเพลิง  ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ 
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    
ด้านบริหารทั่วไป  

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม        330,000 บาท 
งบด าเนินงาน        รวม        330,000  บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม        330,000  บาท 
  1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน       330,000  บาท 
       ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมคัร 
   ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ค่าใช้จ่ายในการ 
   ส่งบุคลากรเข้าอบรม อปพร. คา่เบี้ยเลี้ยง อปพร. ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
   (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการ 
   ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   

    ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น  
   พ.ศ.2557 หรือหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นเงิน 180,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.2  ล าดับที่ 1 หน้า  58 
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1.1.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงาน   
    ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
    (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                                                                                                         

     ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
    เจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557  หรือระเบยีบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง)  
    เป็นเงิน 150,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่  6  แนวทางที่  6.2   ล าดับที่ 6 หน้า 59 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม       รวม 19,510,501 บาท 
แผนงานการศึกษา        รวม 19,510,501 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม  19,510,501 บาท 
 งบบุคลากร         รวม     6,137,030 บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     6,137,030 บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน       747,040  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
กองการศึกษา  จ านวน 12 เดือน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ าปตีามต าแหน่ง  
จ านวน   12 เดือน   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน    จ านวน       24,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ให้แก่ 

พนักงานเทศบาล  กองการศึกษา  จ านวน   12 เดือน    
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ให้แก ่

พนักงานเทศบาล  กองการศึกษา  จ านวน    12 เดือน 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน     176,400  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองการศึกษา  

เดือนละ 3,500.-บาท จ านวน 12 เดือน 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา   
     โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง และเงินประจ าต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเป้า  จ านวน 12 เดือน  
 (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  

โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0809.4/ว 1191 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2558)      

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  

1.4  ประเภทเงินวิทยะฐานะ     จ านวน       134,400  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มส าหรับปรบัเพิ่มค่าคณุวุฒิการศึกษา 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบกิจ่ายเมื่อได้รับการ 
จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯโดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  
ที่ มท.0809.4/ว 1191 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2558) 
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1.5  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน    552,360  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิ  กองการศึกษา 

เทศบาล จ านวน   12 เดือน    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างทั่วไป  กองการศึกษา   

จ านวน    12 เดือน 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.6  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง       จ านวน      36,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  กองการศึกษา  จ านวน  12 เดือน   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

ทั่วไป  กองการศึกษา  จ านวน   12 เดือน   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม   

1.7 ประเภทเงินเดือนพนักงานถ่ายโอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน  จ านวน  4,430,830  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูเทศบาลสังกัดโรงเรยีน 

บ้านห้วยเป้าพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง   
จ านวน   12 เดือน   

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้น 
น้ าขุนคองพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปตีามต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา  
อัตราละ 12 เดือน   

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูเทศบาลสังกัดโรงเรยีนอนุบาล 
พัฒนาต้นน้ าขุนคองพร้อมเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง  
จ านวน   12 เดือน  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนบุคลากรสนบัสนุนการสอนและภารโรง  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ 
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0809.4/ว 1191 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2558)      

1.8  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานถ่ายโอนและบุคลากรสนบัสนุนการสอน   จ านวน  36,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด  จ านวน   12  เดือน    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป 

เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  โดยถือปฏิบัตติามแนวทาง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558)    
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 งบด าเนินงาน         รวม      9,197,971  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม         335,000  บาท 
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  จ านวน       300,000  บาท 

       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   

ประจ าปี  พ.ศ.2559  ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   
กองการศึกษา  บุคลากรทางการศกึษา  กองการศึกษา 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม    

1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน          5,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    

หรือผู้ปฏบิัติงาน หรือคณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับค าสั่งจาก 
เทศบาลให้ปฏบิัติงานเกี่ยวกับกิจการเทศบาล 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน       30,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 

เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กองการศึกษา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

2. หมวดค่าใช้สอย      รวม      6,593,235   บาท 
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน    1,567,536  บาท 
2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ฯลฯ   

ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้  เป็นเงิน 10,000 บาท   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม     

2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนบ้านห้วยป่าฮ้อม  บ้านปางเบาะ          
และบ้านขุนคอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เป็นเงิน  200,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   ด้านบริการชุมชนและสังคม     

2.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ 
 ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
 เป็นเงิน 1,357,536  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม    
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  2.2   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       จ านวน     5,025,699  บาท 
         ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สมัมนา ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  เช่น   

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาต่างๆ ของพนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้าง  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร- 

                                    ปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  
   เป็นเงิน 250,000 บาท 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา                                                      
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  

2.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบตัิหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่าย 
เป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  เป็นเงิน 200,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสังคม     

2.2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในช่วงปิดภาคเรยีน   
เป็นเงิน  51,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่  5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่ 18 หน้า 46     

2.2.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
ตามโครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2559  
ในการด าเนินกิจกรรม  เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน 80,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  8  หน้า 44    

2.2.5 เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการเรยีน การสอนของศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  เป็นเงิน 100,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี 17 หน้า 46   
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2.2.6 เพื่อใช้จ่ายในการในจัดฝึกอบรมและสมัมนา ตามโครงการประชุมสมัมนา 
พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2559 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง) เป็นเงิน  150,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม   

2.2.7 เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 เป็นเงิน  50,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที ่5  แนวทางที่ 5.1  ล าดับท่ี  23 หน้า 47   

2.2.8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(อาหารกลางวัน)  เป็นเงิน  1,487,200  บาท  แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1.  โรงเรียนบ้านห้วยเป้า     
2.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง    
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง    
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน 
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว    
6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาต้นน้ าขุนคอง  

 7.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   
รายการที่ 7 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม  
รายการที่ 1-6  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ                                                   

  โดยถือปฏิบัตติามแนวทางหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสดุ ที่ มท.0893.3/ว 3149                                             
  ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี 9-10   

2.2.9 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา  
เป็นเงิน 2,176,600   บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 2.2.9.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียน  
 ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จ านวน 2 โรงเรียนๆละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน  40,000 บาท   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่ 25 หน้า 47  

   (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ 
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โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสดุ ที่ มท.0893.3/ว 3149                                             
  ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558) 

2.2.9.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียน  จ านวน 2 โรงเรียน                                                       
  (1)  ระบบ ADSL   จ านวน  19,200 บาท  

(2) ระบบ WIFI จ านวน  14,400 บาท       รวมเป็นเงิน 33,600 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่ 25 หน้า 47  
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149                                             

  ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558) 

 2.2.9.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
 ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จ านวน  2  โรงเรียน  
 เป็นเงิน 200,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี 58 หน้า 51 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร 
จากกรมส่งเสริมฯ โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย                                                                             

 ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149  ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558) 

2.2.9.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ในโรงเรียน  
ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จ านวน 2 โรงเรียน 
เป็นเงิน   100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่ 31 หน้า  48  (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษา 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ โดยถือปฏิบัตติามแนวทางหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที่ มท.0893.3/ว 3149  ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558) 

2.2.9.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครโูรงเรียน                      
  ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จ านวน  14  คน   

 เป็นเงิน  42,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา   ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที ่ 5.1  ล าดับที่  27  หน้า 47  
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149   
ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558) 
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2.2.9.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา                                                             
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD)  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จ านวน 2 โรงเรียนๆละ 750,000 บาท 
เป็นเงิน   1,500,000  บาท             
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ โดยถือปฏิบัตติามแนวทาง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149  ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558)       

 2.2.9.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเดก็/ผู้ดูแลเด็กของ   
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จ านวน  11 คน   
เป็นเงิน   22,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  28  หน้า 47 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯโดยถือปฏิบตัิ  
ตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149  
ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558)     

 2.2.9.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา    
 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จ านวน 2 โรงเรียน 

(1) โรงเรียนละ 15,000 บาท  รวมจ านวน  30,000.-บาท 
(2) ครูแกนน า โรงเรียนละ 1 คน  จ านวน     6,000.-บาท 
(3) เจ้าหน้าท่ี อปท. จ านวน 1 คน จ านวน    3,000.-บาท 

เป็นเงิน   39,000  บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่  5.1 ล าดับที่  32  หน้า 48   
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ 
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149  
ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558)     

 2.2.9.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรกัการอ่านในสถานศึกษา                    
   สังกัด อปท. จ านวน 2 โรงเรียน  เป็นเงิน  100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  42  หน้า 49    
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149  
ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558)     
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 2.2.9.10    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย    
      ในสถานศึกษา  จ านวน  2  โรงเรียน  เป็นเงิน  100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  38  หน้า 49   
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149  
ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558)     

2.2.10 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพจัดการศึกษาของท้องถิ่น                      
 (ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน)  เป็นเงิน 33,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่  5.1 ล าดับที่  36 หน้า  48   
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149  
ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558)     

2.2.11 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาล    
             จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป็นเงิน  447,899  บาท  ดงันี้ 

 (1) ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัว โรงเรียนในสังกัด  195,850  บาท 
 (2) ค่าหนังสือเรียน  จ านวน 2 โรงเรียน      103,823  บาท 
 (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  2 โรงเรียน       33,945  บาท 
 (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน 2 โรงเรียน       72,360  บาท 
 (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ านวน 2 โรงเรียน         41,921  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท.0893.3/ว 3149  
ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558)     
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3. หมวดค่าวัสดุ      รวม     2,244,736  บาท 
3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน       65,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน  เช่น  กระดาษ   
แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  แบบพิมพ์   
ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร  น้ าดื่ม  ฯลฯ   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

3.2  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน      50,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด 

   ผ้าปูโตะ๊  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  จานรองแก้วน้ า    ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  

3.3  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)               จ านวน   1,679,736   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้กับเด็กเล็ก  เด็กนักเรยีน         

ช้ันอนุบาล  และเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6   
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
     (1)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
  -โรงเรียนบ้านห้วยเป้า          
  -โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง   
     (2)  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  -โรงเรียนบ้านแม่กอนใน    
  -โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง        
  -โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว        
  -โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง       
     (3)  สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
  -ศูนย์การเรยีนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง        
     (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง          
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน          
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว          
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาต้นน้ าขนุคอง  
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (งบประมาณของเทศบาล)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  154,440  บาท   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม   
จ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 1,525,296  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี 12 หน้า 45  
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(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ 
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 
ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558) 

3.4  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน       30,000   บาท 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น 

แอลกอฮอล์  น้ ายาต่างๆ  เวชภณัฑ์  ส าลีและผา้พันแผล ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม    

3.5  ประเภทวัสดุกีฬา      จ านวน      100,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกตะกร้อ   

อุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนสิ ฯลฯ   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม  

3.6  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน        60,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน 

บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอรด์ ฯลฯ    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม   

3.7  ประเภทวัสดุการศึกษา              จ านวน        210,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษา  เช่น  สื่อการเรยีนการสอน 

ท าด้วยพลาสติก  หุ่น  แบบจ าลองภูมิประเทศ ฯลฯ  ให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม    

3.8  ประเภทวัสดุดนตรี       จ านวน         50,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องดนตรเีพือ่ใช้ประกอบการเรียน 

การสอนของนักเรียน เช่น กลองทอม กลองแซมบ้า ฉาบ 
ฉิ่ง ลูกแซก  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
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4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม         25,000    บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้าและประปา     จ านวน         25,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

 

งบลงทุน        รวม        646,700  บาท 
1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม           60,000   บาท 
1.1  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา     จ านวน        60,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม 4 ชุดๆละ 15,000 บาท                                                  
ประกอบด้วย สะพานโค้งฝึกทรงตวัพลาสติก 4 ช้ิน และ 

   เต้นสร์ถบัสแสนเพลิน  ซึ่งเป็นครภุัณฑ์ที่มีขนาด 
และราคาเกินกว่าหรืออยู่นอกเหนอืบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
ที่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล    
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง  ที่  356/2558  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม  2558 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7  
แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  9  หน้า 66  

1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ านวน       47,700    บาท 
          1.2.1  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 
        (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ) จ านวน  1  เครื่อง  
    เครื่องละ 16,000 บาท   มีคุณลกัษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

 มีหน่วยงานประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก                                         
(2 Core) มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจ ุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid State Disd  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 
100 GB จ านวน 1 หน่วย  

 มี DVD-RW หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย 

 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 มีแป้นพิมพ์และเมาส ์

 มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 600:1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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 ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 
   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  9  หน้า 66  

    1.2.2  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานประมวลผล 
        จ านวน  1  เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท   มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

 มีหน่วยงานประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จ านวน 1 หน่วย 
            โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี ้

1) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Smart Cache Memory  
   ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า  
   1.6 GHz   

 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  
จ านวน 1 หน่วย 

 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว  

 มี DVD-RW  หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-t หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi  (802.11 b,g,n) และ Bluetooth  
ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 

   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558  
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  9  หน้า 66  

  1.2.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งส ารองไฟ  ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง 

      ราคา  3,100 บาท    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   

 มีก าลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า 800 VA    

 สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที                                       
     ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 

   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558  ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคมปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  9  หน้า 66  
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   1.2.4  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด LED  ขาวด า 
  (30 หน้า/นาที) ราคา 7,300 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 

 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 

 สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัตไิด ้

 มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 

 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Praallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal  และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 
ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 
   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558  

  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  9  หน้า 66  

1.2.5  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 
  ราคา 4,300 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

 มีความละเอียดในการพิมพ์สไีม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที 

 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที 

 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 

   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558  
  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  9  หน้า 66  
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1.3  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน      539,000   บาท 
 1.3.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน    
       ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

  - แบบธรรมดา  
  ซึ่งเป็นเป็นครุภณัฑ์ที่มีขนาดและราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ ์
  ส านักมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ    มีนาคม  2558  
  เป็นเงิน  523,000  บาท   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7        
แนวทางที่ 7.1 ล าดับที่  18 หน้า 67 

 1.3.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อหลังคาอลูมิเนียม    
       ซึ่งเป็นเป็นครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

  ส านักมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ    มีนาคม  2558  
  เป็นเงิน  16,000  บาท   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7        
แนวทางที่ 7.1 ล าดับที่  18 หน้า 67 

 

  2.   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม         400,000   บาท 
  2.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน        400,000  บาท 
                         2.1.1  เพื่อใช้เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

  โรงเรียนบ้านห้วยเป้า     เป็นเงิน  200,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5        
แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่  40 หน้า 49 (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ โดยถือปฏิบัตติามแนวทางหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5 มถิุนายน  2558) 

     2.1.2 เพื่อใช้เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง   เป็นเงิน  200,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี 40 หน้า 49   
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558) 
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 งบเงินอุดหนุน        รวม      3,128,800   บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม      3,128,800   บาท  
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         จ านวน         - บาท 
1.2  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ           จ านวน      3,128,800   บาท 

1.2.1   อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) , (อาหารกลางวัน)                                                                                         

     เป็นจ านวนเงิน  2,708,000  บาท 
 -โรงเรียนบ้านแม่กอนใน    
 -โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง    
 -โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว    
 -โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง    

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  10  หน้า 45 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ 
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท.0893.3/ว 3149  
ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558) 

 1.2.2   อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรยีน (อาหารกลางวัน)   
                -ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยป่าฮอ้ม     
       เป็นจ านวนเงิน  100,800  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  11 หน้า 45 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ 
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0893.3/ว 3149  
ลงวันท่ี  5 มิถุนายน  2558) 

 1.2.3    อุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา   เป็นเงิน 160,000  บาท 
 -โรงเรียนบ้านแม่กอนใน   
 -โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง   
 -โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว       
 -โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่  1 หน้า  43 
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1.2.4 อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศกึษาต าบลทุ่งข้าวพวง   เป็นเงิน 140,000 บาท 
 - การแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นเงิน  30,000  บาท     
 - การแข่งขันกีฬานักเรียน เป็นเงิน  50,000  บาท     
 - การจัดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ เป็นเงิน  30,000  บาท    
 - การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี เป็นเงิน  30,000  บาท    

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี  4-7 หน้า 44   

  1.2.5      อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน   เป็นเงิน  20,000  บาท 
       (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทุง่ข้าวพวง) 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  2 หน้า 44  
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แผนงานสาธารณสุข        รวม    1,135,960 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม          450,960    บาท 
 งบบุคลากร         รวม        450,960 บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม        450,960 บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน       426,960  บาท 

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
 จ านวน 12 เดือน 
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปีตามต าแหน่ง  
    จ านวน   12 เดือน   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข   ด้านบริการชุมชนและสังคม   

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน    จ านวน         24,000  บาท 
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล  
 จ านวน 12 เดือน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข   ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น     รวม         685,000  บาท 
  งบด าเนินงาน        รวม         580,000  บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม         580,000  บาท 
  1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน       580,000    บาท 
        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ประจ าต าบลทุ่งข้าวพวง  เป็นเงิน  100,000 บาท   โดยใช้จ่ายดังนี้ 

    (๑) ค่าฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ 
    (๒) ศึกษาดูงาน 
    (๓) ค่าจัดซื้อวัสดุ , เครื่องแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
    (๔) ค่าวัสดุการแพทย์ที่จ าเป็นและเวชภัณฑ์ส าหรับบริการประชาชน 
    (๕) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบตัิการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินท่ีปฏบิัติงานประจ า 

      ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
  (๖) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจ าต าบล และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
       (โดยถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ        

        การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที ่        
        เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ        
        การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   ด้านบริการชุมชนและสังคม   
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ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่   แนวทางที่ 5.2 
ล าดับที่ 15  หน้า  54   

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ควบคุมและ 
ป้องกันโรคติดต่อและไมต่ิดต่อ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อผสมน้ ายาเคมีพ่นยุง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ตามโครงการควบคมุและป้องกันระงับโรคตดิต่อและไม่ตดิต่อ 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับ 
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  

        เป็นเงิน  180,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 ล าดับท่ี 3 หน้า 52 

        1.1.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิ่มพูน 
      ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลทุ่งข้าวพวง   
      ศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 
      อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลทุ่งข้าวพวง  (โดยถือปฏิบัตติามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
 เจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  
  เป็นเงิน  100,000 บาท       

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอ่ืน   ด้านบรกิารชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2  ล าดับที่  4 หน้า  52   

1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านน าร่องบริหารจัดการขยะ 
ในการด าเนินการรณรงค์ ฝึกอบรม คัดแยกขยะในครัวเรือน 
การบริหารจัดการด้านการก าจดัขยะมูลฝอย โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย 

       ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบัต ิ
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 

ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557  หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้องและ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกบั 
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  
เป็นเงิน  100,000 บาท             

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 
 และงานสาธารณสุขอ่ืน   ด้านบรกิารชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
 (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 3.2  ล าดับที่  8 หน้า  35    

1.1.5  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
  ต าบลทุ่งข้าวพวง โดยการส ารวจข้อมูล ฝึกอบรม และการตรวจประเมิน  
  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วข้อง ฯลฯ   
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  (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
  ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557   
  หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
  มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  

เป็นเงิน  100,000 บาท             
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 
 และงานสาธารณสุขอ่ืน   ด้านบรกิารชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
 (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.2  ล าดับที่  11 หน้า  53    
 

งบเงินอุดหนุน        รวม         105,000   บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม         105,000   บาท 
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน       จ านวน        105,000   บาท 
1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน   

บ้านห้วยเป้า หมู่ท่ี 1  เป็นเงิน  15,000  บาท 
1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน   

บ้านแม่ก๋อน  หมู่ที่ 2  เป็นเงิน  15,000  บาท 
1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน   

บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3  เป็นเงิน  15,000  บาท 
1.1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน   

บ้านแม่จา   หมู่ที่  4  เป็นเงิน  15,000  บาท 
1.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน   

บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5  เป็นเงิน  15,000  บาท 
1.1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน   

บ้านขุนคอง  หมู่ที่ 6  เป็นเงิน  15,000  บาท 
1.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานบ้านห้วยตีนตั่ง 

หมู่ที่ 7  เป็นเงิน  15,000  บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรบั 
สนับสนุนการบริการสาธารณสุขส าหรับสนับสนุนการพัฒนางาน 
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านโดยจดัสรรเป็นคา่ด าเนินงาน 
ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนท่ีเขตชุมชน/หมู่บ้านละ 
15,000  บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ได้มสี่วนร่วมด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด  ที่ มท 0891.3/ว 1501  ลว 15 กรกฎาคม 2558  
(โดยถือปฏิบัติแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ  
ที่ มท 0891.3/ ว 73 ลว  14 มกราคม  2557)  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ด้านบริการชุมชนและสังคม    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 ล าดับที่  14 หน้า  54   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์        รวม      50,000    บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์      รวม        50,000    บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม        50,000    บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม          50,000    บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน      50,000    บาท 

       ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความ 

เดือดร้อนแก่เด็กด้อยโอกาสทางสงัคม  ผู้ยากจนและขาดญาติดแูล 
ตามโครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม  (ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวดั  เทศบาลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2543  และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 ) 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แนวทางที่  5.3  ล าดับที่  1 หน้า  55      

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       รวม     1,673,450    บาท 
งานบริหารทั่วไป          รวม        433,750   บาท 

งบบุคลากร                   รวม     433,750   บาท 
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม        433,750   บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน      จ านวน    229,200   บาท 
       -    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

     จ านวน  12 เดือน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ าปตีามต าแหน่ง 

   จ านวน 12 เดือน 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

งานบริหารทั่วไป  ดา้นบริการชุมชนและสังคม     

  1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน     204,550   บาท 
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิ   

   จ านวน  12  เดือน 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานบริหารทัว่ไป  ดา้นบริการชุมชนและสังคม   
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      รวม       1,239,700 บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม     1,180,000 บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม       1,180,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน   1,180,000 บาท 

        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรสีากล   

โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง ฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน 100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แนวทางที่ 5.2 ล าดับที่  7 หน้า  53       

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนกัเรียน / นักศึกษาท างาน 
ช่วงปิดภาคเรียน  ตามโครงการจา้งนักเรียน/นักศึกษาท างาน 
ช่วงปิดภาคเรียน   เป็นเงิน  50,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่  13  หน้า  45 

1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบูรณาการการจัดท าแผนชุมชน  
และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 และการจัดประชุมประชาคม 
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็นคา่ใช้สอย ค่าตอบแทน  
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ (โดยถือปฏบิัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน  30,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็ง   
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  แนวทางที่ 7.3 ล าดับที่  1 หน้า  69  
 

1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมและ 
พัฒนาสถาบันครอบครัวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
สถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ 
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(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน  10,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3   
ล าดับที่  3  หน้า  55    

1.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ 
กลุ่มผู้น าชุมชน สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาล 
ต าบลทุ่งข้าวพวงตามโครงการเพิม่ศักยภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน 

       ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาฯ ผูบ้ริหาร บุคลากรของเทศบาลเพื่อการบริหารพัฒนาท้องถิ่น 
       (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ 
 ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  

เป็นเงิน  500,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็ง ของชุมชน   
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1  ล าดับที่  4  หน้า 63      

1.1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ของกลุ่มผู้สูงอายตุ าบลทุ่งข้าวพวง ตามโครงการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารพัฒนาท้องถิ่น 

       ของกลุ่มผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 
 ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  

เป็นเงิน  100,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที ่ 5  แนวทางที่ 5.3 
ล าดับที่  7  หน้า  56      

1.1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
ตามโครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพตดิ โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ (โดยถือปฏิบตัิตามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542)  เป็นเงิน  140,000  บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางที่ 6.3    
ล าดับที่  2  หน้า  60 
 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 หน้า 106 

 

1.1.8 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานให้กับชมรมผูสู้งอาย ุ
ตามโครงการด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง      
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับ 
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน 100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็ง   
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่  5.3  
ล าดับที่  10  หน้า  56 

1.1.9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน 
ของกลุ่มอาชีพเสริมต าบลทุ่งข้าวพวง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ 
 (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ 
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  
เป็นเงิน 100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 
ล าดับที่  2  หน้า  31   

1.1.10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรม ตามโครงการ 
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนต าบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับ 
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน 50,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2  
ล าดับที่  9  หน้า  53   
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งบเงินอุดหนุน              รวม     59,700   บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน            รวม     59,700   บาท 
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์         รวม        - บาท
 1.2 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ         รวม     49,700    บาท 

1.2.1  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว   
         โครงการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ ์
         พื้นบ้านฯ OTOP ประจ าปี พ.ศ.2559  (ตามมติในการ 
         ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ 
         ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งท่ี 4/2558 
         เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม  2558  จ านวน  5,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2  
ล าดับที่  2  หน้า  30   

1.2.2  อุดหนุนชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 3202 ตามโครงการ   
         ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน  (ตามมติในการประชุม 
         คณะกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ 
         ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งท่ี  4/2558 
         เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม  2558  จ านวน  28,500 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่  6  แนวทางที่  6.3  
ล าดับที่  6  หน้า  61   

    -  อุดหนุนชุดมวลชนสมัพันธ์ที่ 3202 ตามโครงการ   
         ชุมชนฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยยาเสพตดิ  (ตามมติในการประชุม 
         คณะกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ 
         ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งท่ี  4/2558 
         เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม  2558  จ านวน  16,200 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่  6  แนวทางที่  6.3  
ล าดับที่  5  หน้า  61   
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1.3 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน          รวม     10,000    บาท 

 - เพื่ออุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุม่พัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพ 
 บ้านทุ่งข้าวพวง   
 จ านวน  10,000 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.2  
ล าดับที่  3  หน้า  30   
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     รวม  1,249,040    บาท 
งานบริหารทั่วไป  เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   รวม         194,040    บาท 

งบบุคลากร                  รวม     194,040    บาท 
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม         194,040    บาท 

  1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน      194,040   บาท 
      -      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   

            จ านวน  12  เดือน 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  ดา้นบริการชุมชนและสังคม    
 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม         400,000    บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม         400,000   บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม         400,000   บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน      400,000    บาท 

        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น 
 กีฬาสหมิตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เป็นค่าจดัหรือส่งนักกีฬา 
 หรือกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น กีฬาสหมติร ระหว่างองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างหน่วยงาน เป็นค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา 
 เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
 (โดยถือปฏิบัตติามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว.2589                                                         

  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547)  เป็นเงิน  100,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2  ล าดับท่ี 18 หน้า  68 

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน เป็นการสร้าง                                                                      
ความสามัคคีในชุมชน  เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 
เป็นค่าจัดหรือส่งนักกีฬาหรือกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มต่างๆ/ชุมชน/ประชาชน 
ทั่วไป  เป็นค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรฑีา ค่าชุดนักกีฬาเป็นค่าใช้สอย คา่ตอบแทน  
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบตัิตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว.2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547) 
เป็นเงิน  200,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.3   
ล าดับที่  16  หน้า 54 
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1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนในสังกัด  
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเพื่อเพิ่มทักษะและเช่ือมความสามคัคี  
เป็นค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน  
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบตัิตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว.2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547) 
เป็นเงิน  100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.2 
ล าดับที่  58  หน้า 51 
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม        645,000  บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม         520,000   บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม           520,000   บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน        520,000   บาท 

        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1.1.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์                                                        

และสบืสานประเพณีสงกรานต์ต าบลทุ่งข้าวพวง   โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  
  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏบิัติตาม                                                        

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  เป็นเงิน 100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   ด้านบริการชุมชนและสังคม   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  1  หน้า  38   

1.1.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์                                                                    
และสบืสานประเพณีชนเผา่ โดยจา่ยเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   เป็นเงิน 150,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชน 
และสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  15  หน้า  40   
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1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประเพณีเข้าพรรษา  
ต าบลทุ่งข้าวพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  เป็นเงิน 80,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชนและสังคม    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  3  หน้า  38   

1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง   
เช่น  ค่าตอบแทนชุมชน หรือหน่วยงานที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วม    
ค่าตอบแทนผู้เข้าประกวดค่าของรางวัล เงินรางวัลวงดนตรี ค่าตกแตง่ริ้วขบวน    
ค่าวัสดตุกแต่งเวทีและบริเวณงาน   ค่าอาหาร   ค่าเครื่องดื่ม    
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าจา้งการแสดง ฯลฯ ตามโครงการ 
จัดกิจกรรมงานประเพณลีอยกระทง  (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   เป็นเงิน  100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  4  หน้า  38   

1.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง  (ประเพณียีเ่ป็ง 
หมู่บ้าน) ประจ าปี  2558   ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสาน 
ประเพณียี่เป็งต าบลทุ่งข้าวพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   เป็นเงิน 90,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่  4.2  ล าดับที่  5 หน้า  38   
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งบเงินอุดหนุน        รวม        125,000    บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม        125,000    บาท 
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน         5,000   บาท 
1.1.1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 

ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต ์
อ าเภอเชียงดาว  ประจ าปี  2559  (ตามมติในการประชุมคณะกรรมการ 
อ านวยการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งท่ี 4/2558 
เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558)  เป็นเงิน 5,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชน 
และสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  2  หน้า  38      

1.2  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ านวน       120,000  บาท 
1.2.1 อุดหนุนวัดห้วยเปา้  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า 

ตามโครงการศูนย์การศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย ์ประจ าปี 2559   
  เป็นเงนิ 20,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชน 
และสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  8  หน้า 39      

1.2.2    อุดหนนุวัดสว่างมงคล  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยทรายขาว 
ตามโครงการศูนย์การศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย ์ประจ าปี  2559   
เป็นเงิน   20,000   บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  9  หน้า 40    

1.2.3     อุดหนุนวัดพระธาตดุอยมอญจิ่ง  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง   
ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดพระธาตดุอยมอญจิ่ง ประจ าปี 2559  
เป็นเงิน  20,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2 ล าดับที่ 11 หน้า 40 
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1.2.4 อุดหนุนวัดวัดพระธาตุศรีสามรักษ์  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง   
ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดพระธาตุศรีสามรักษ์ ประจ าปี 2559 
เป็นเงิน  20,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2 ล าดับที่ 12 หน้า 40 

1.2.5 อุดหนุนวัดสว่างมงคล  หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว 
ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดสวา่งมงคล ประจ าปี 2559   
เป็นเงิน 20,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชน 
และสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2 ล าดับที่ 14 หน้า 40 

 1.2.6 อุดหนุนวัดห้วยเปา้ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า 
ตามโครงการสรงน้ าองค์พระธาตุ ดอยปานต่าง ประจ าปี 2559   
เป็นเงิน 20,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชน 
และสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2 ล าดับที่ 11 หน้า 40 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว       รวม         10,000     บาท 

 งบเงินอุดหนุน          รวม         10,000     บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน        รวม         10,000     บาท 
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน      10,000    บาท 

 1.1.1  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว  เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไมด้อกไม้ประดับ   ครั้งท่ี 40   
ประจ าปี   2559   ตามโครงการจดังานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ   
ครั้งท่ี  40  ประจ าปี 2559    (ตามมติในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่ 4/2558 
 เมื่อวันท่ี 13  สิงหาคม 2558)  เป็นเงิน  5,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ    งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว     
ด้านบริการชุมชนและสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  แนวทางที่  4.2 ล าดับที่ 6 หน้า 39 

1.1.2   อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจ่ายเป็น 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบั  ครั้งท่ี  40  ประจ าปี  2559   
ตามโครงการจดังานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ครั้งท่ี  40  ประจ าปี  2559     
(ตามมติในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 13  สิงหาคม 2558)  
เป็นเงิน 5,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว     
ด้านบริการชุมชนและสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่ 7 หน้า  39 
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ด้านการเศรษฐกิจ               รวม          8,226,680 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              รวม         8,226,680 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา            รวม         8,226,680 บาท 
 งบบุคลากร                 รวม         1,520,680 บาท 

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)              รวม         1,520,680 บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน              จ านวน       929,360 บาท 
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  กองช่าง 
    จ านวน  12  เดือน     
  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปีตามต าแหน่ง  

จ านวน  12  เดือน    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน    จ านวน        48,000  บาท 
 -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ให้แก่พนักงาน 

 เทศบาล  กองช่าง  จ านวน  12  เดือน    
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา  (พ.ค.ว.)  ให้แก่พนักงาน 

 เทศบาล  กองช่าง  จ านวน  12 เดือน  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        42,000    บาท 
 -   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง 

 เดือนละ  3,500 บาท   จ านวน 12 เดือน   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน       441,320  บาท 
 -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  กองช่าง 

 จ านวน  12  เดือน    
 -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง   

 จ านวน  12 เดือน    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน        60,000  บาท
 -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

  ตามภารกจิ  กองช่าง  จ านวน  12  เดือน   
-    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

  ทั่วไป  กองช่าง  จ านวน   12  เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎใน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา ด้านเศรษฐกิจ  
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งบด าเนินงาน         รวม   2,501,000  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน       รวม       226,000  บาท 
1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

        แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน    100,000  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      
   ประจ าปี พ.ศ. 2559  ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา     จ านวน      10,000  บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  

การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.3  ประเภทค่าเช่าบ้าน       จ านวน      96,000  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  กองช่าง 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  

การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.4  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน      20,000  บาท 
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
    เทศบาล  กองช่าง  

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  

การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    
 
2. หมวดค่าใช้สอย        รวม        400,000    บาท 
2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     230,000  บาท

2.1.1    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมต่างๆ  เช่น  หรือค่า 
     ธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้   
     เป็นเงิน 30,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

2.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมา 
แรงงาน  ค่าจ้างเหมาแบกหาม  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสวน 
สาธารณะ ค่าจา้งเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าเพิ่มเติม 
ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า   การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
และอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ี ฯลฯ 
เป็นเงิน  200,000  บาท 
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ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  จ านวน      120,000  บาท 
      ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สมัมนา  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  เช่น  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  
ประชุมสมัมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
กองช่าง ฯลฯ    จ านวน  80,000  บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

2.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเชา่ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง- 
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบยีน 
ต่างๆ ฯลฯ  จ านวน  40,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม   จ านวน      50,000  บาท 
        บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
              - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 

      ใช้งานได้ตามปกติ   ซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารดุเสยีหาย  เช่น   
      งานซ่อมคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องรับส่งวิทย-ุ 
      สื่อสาร ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    
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3. หมวดค่าวัสดุ            รวม      1,875,000   บาท 
3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน         50,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม   

ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  แบบพิมพ์  ธงชาติ   
ตะแกรงวางเอกสาร  ทะเบียนหนงัสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง  
หนังสือพิมพ์  น้ าดื่ม  ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน      250,000  บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า   

หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไ์ฟฟ้า  ฯลฯ   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง     จ านวน     1,495,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  ทินเนอร์  ส ี

แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย ฯลฯ  จ านวน 700,000 บาท 
จ านวน  700,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุระบบท่อประปาภูเขา  เช่น ท่อประปาและอุปกรณ์ตา่งๆ 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่
จ านวน  795,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

  โครงการจดัซื้อวัสดุก่อสรา้งระบบประปา  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2  ล าดับที่ 7 หน้า  23    

3.4 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน       30,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิลม์สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ 
ภาพ  รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    
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3.6  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน        50,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอรด์ ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

   
งบลงทุน        รวม       4,205,000    บาท 
 1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม            -     บาท 

2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   4,205,000    บาท 
2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค    จ านวน    3,447,000    บาท 

   2.1.1  ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ   
       (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  หนา 0.15 เมตร  
     หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม 
    บ้านห้วยเป้า หมู่ท่ี 1 (ลานหน้าอาคารชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยเป้า) 
    ต าบลทุง่ข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   
    จ านวน  141,000 บาท  
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
 (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับท่ี 1 หน้า 16  

   2.1.2  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
    ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 572.00 ตร.ม  
    พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร  
    หรือตามสภาพพื้นที่ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรป่าตึงงาม) 
     ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  359,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.2  ล าดับที่  22 หน้า 25 

   2.1.3  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
            (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดรางกว้าง  0.50  เมตร  
    ยาว 66.00  เมตร ลึก 0.50 เมตร บ้านแม่ก๋อน  หมู่ที่ 2 (หน้าโรงเรยีนบ้านแม่กอนใน) 
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  189,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  4  หน้า 16 
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   2.1.4  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดรางกว้าง  0.50  เมตร  
    ยาว 150.00  เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมรางดักตะกอน กว้าง 0.50 เมตร  
    ยาว 10.00 เมตร ฝารางเหล็ก บ้านแม่ก๋อน  หมู่ที่ 2 (ถนนหัวบ้าน) 
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  462,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  3  หน้า 16 

   2.1.5  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. 
    ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  
    (ซอยข้างร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวพวง) บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่ 3 
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  502,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  10  หน้า 17 

   2.1.6   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. 
    ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  
    บ้านแม่จา  หมู่ที่ 4  (หย่อมบ้านปางเบาะ)   
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  251,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  12  หน้า 18 

   2.1.7  ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
    ยาว 8.00 เมตร  ลึก 2.00 เมตร ความจุประมาณ 64.00 ลูกบาศ์กเมตร 
    บ้านแม่จา  หมู่ที่ 4  (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)   
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  228,000 บาท  
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.2  ล าดับที่  6  หน้า 23 
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   2.1.8  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. 
    ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพ้ืนท่ี  
    บ้านแม่จา  หมู่ที่ 4  (ซอยเข้าอ่างเก็บน้ า)   
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  313,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  13  หน้า 18 

   2.1.9  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. 
    ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  
    บ้านขุนคอง  หมู่ที่ 6  (ซอยบ้านหมอเมือง)   
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  112,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  17  หน้า 19 

   2.1.10 ค่าก่อสร้างทางล้อรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    0.50 เมตร สองแนวทางล้อ ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    บ้านขุนคอง  หมู่ที่ 6  (ทางเข้าพื้นที่การเกษตรน้ าคอง)   
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  195,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  19  หน้า 19 

   2.1.11 ค่าก่อสร้างทางล้อรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    0.50 เมตร สองแนวทางล้อ ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    บ้านขุนคอง  หมู่ที่ 6  (ทางเข้าพื้นที่การเกษตรดอยยาว)   
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่
    จ านวน  195,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1   
ล าดับที่  19  หน้า 19 

   2.1.12 ค่าก่อสร้างเทลานคอนกรตีเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรั้วและพร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ลานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
    พื้นที่ คสล. ต้องไม่น้อยกว่า 262.00 ตร.ม หนา 0.15 เมตร พร้อมรัว้ความยาว 
    103.00 เมตร สูง 1.20 เมตร  บ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่ 7 (หอเจ้าเมือง)   
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  330,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  20  หน้า 19 

   2.1.13  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดรางกว้าง  0.50  เมตร  
    ยาว 60.00  เมตร ลึก 0.50 เมตร บ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่ 7  
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  170,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  21  หน้า 19 

 

2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน        758,000  บาท 
                         2.2.1  เพื่อใช้เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรงุที่ดิน สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
     เช่น ถนน คสล. อาคาร รางระบายน้ า สะพาน และสิ่งก่อสร้าง 
     สาธารณูปโภคพื้นฐานอ่ืนๆ ฯลฯ จ านวน 758,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  22  หน้า 20 
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แผนงานการเกษตร          รวม      150,000 บาท 
งานส่งเสริมการเกษตร          รวม          50,000   บาท 

งบด าเนินงาน          รวม          50,000  บาท 
1. หมวดค่าวัสดุ        รวม          50,000  บาท 
1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร       จ านวน      50,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมปี้องกันและ 
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะช า  ผ้าใบ 
หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการเกษตร   
งานส่งเสรมิการเกษตร   ด้านการเศรษฐกิจ   

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้          รวม         100,000  บาท 
 งบด าเนินงาน           รวม        100,000  บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย         รวม        100,000  บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ     จ านวน    100,000  บาท 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรมการอนุรักษ ์

ป่าต้นน้ า และอนรุักษ์ทรัพยากรปา่ไม้ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี 
และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ในเขตพื้นท่ีต าบลทุ่งข้าวพวง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรากฏในแผนงานการเกษตร   
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   ด้านการเศรษฐกิจ   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3   
แนวทางที่ 3.1 ล าดับที่  1  หน้า  33       

 
 
 
 
 

 



แผนงาน แผนงานการรักษา แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป ความสงบภายใน การศึกษา

งบกลาง งบกลาง งบกลาง 1,055,299.00     -                    -                   -                      1,055,299.00       
บ าเหน็จ/บ านาญ บ าเหน็จ/บ านาญ 361,280.00        -                    -                   -                      361,280.00         

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00       -                   -                      2,624,640.00       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,694,730.00       168,720.00        6,137,030.00         13,000,480.00     

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 1,065,000.00       -                   335,000.00            1,400,000.00       
ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 2,760,000.00       330,000.00        6,593,235.00         9,683,235.00       
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 1,450,000.00       100,000.00        2,244,736.00         3,794,736.00       
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค 625,000.00          -                   25,000.00             650,000.00         

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 192,700.00          646,700.00            839,400.00         
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                    400,000.00            400,000.00         

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 35,000.00           -                      35,000.00           
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 42,000.00           3,128,800.00         3,170,800.00       

รวม 1,416,579.00    15,489,070.00     598,720.00       19,510,501.00      37,014,870.00    

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

                                                                                  แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง รวม

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่



แผนงาน แผนงานสร้างความ แผนงานการศาสนา
สังคมสงเคราะห์ เขม้แขง็ของชมุชน วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบกลาง งบกลาง งบกลาง -                  -                    -                   -                      -                    
บ าเหน็จ/บ านาญ บ าเหน็จ/บ านาญ -                  -                    -                   -                      -                    

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                  -                    -                   -                      -                    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 450,960.00        -                    433,750.00        194,040.00            1,078,750.00       

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน -                  -                    -                   -                      -                    
ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 580,000.00        50,000.00           1,180,000.00      920,000.00            2,730,000.00       
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ -                  -                    -                   -                      -                    
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค -                  -                    -                   -                      -                    

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ -                  -                    -                   -                      -                    
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                  -                    -                   -                      -                    

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น -                  -                    -                   -                      -                    
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 105,000.00        -                    59,700.00          135,000.00            299,700.00         

รวม 1,135,960.00    50,000.00          1,673,450.00     1,249,040.00        4,108,450.00      

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2559

                                                                                  แผนงาน

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

แผนงานสาธารณสุข รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



แผนงานอุตสาหกรรม แผนงาน รวม
และการโยธา การเกษตร

งบกลาง งบกลาง งบกลาง -                  -                    -                   
บ าเหน็จ/บ านาญ บ าเหน็จ/บ านาญ -                  -                    -                   

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                  -                    -                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,520,680.00     -                    1,520,680.00      

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 226,000.00        -                    226,000.00        
ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 400,000.00        100,000.00          500,000.00        
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 1,875,000.00     50,000.00           1,925,000.00      
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค -                  -                    -                   

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ -                  -                    -                   
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 4,205,000.00     -                    4,205,000.00      

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น -                  -                    -                   
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                  -                    -                   

รวม 8,226,680.00    150,000.00         8,376,680.00     

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2559

                                                                                  แผนงาน

49,500,000.00                                

361,280.00                                    
2,624,640.00                                  

15,599,910.00                                
1,626,000.00                                  

1,055,299.00                                  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวมทุกงบ/ทุกหมวด

3,470,500.00                                  

12,913,235.00                                
5,719,736.00                                  

650,000.00                                    
839,400.00                                    

4,605,000.00                                  
35,000.00                                      

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่
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