
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เร่ือง   ประกาศใช้เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

......................................................................... 

      ตามที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้เสนอ           
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้นายอ าเภอเชียงดาวพิจารณา                
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.๒๕52  มาตรา 62 นั้น                      

บัดนี้ นายอ าเภอเชียงดาว พิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประกอบค าสั่ง จังหวัดเชียงใหม่                       
ที่ 4391/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน              
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4399/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558    
เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติด้านงบประมาณของเทศบาลต าบล และก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนด จึง เห็นชอบให้เทศบาลต าบล                   
ทุ่งข้าวพวง ประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕9  เป็นต้นไป   

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕9 

 

  
 

(นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร) 
                                               นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
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ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เร่ือง   ประกาศใช้เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

......................................................................... 

      ตามที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้เสนอ           
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้นายอ าเภอเชียงดาวพิจารณา                
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.๒๕52  มาตรา 62 นั้น 

บัดนี้ นายอ าเภอเชียงดาว พิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประกอบค าสั่ง จังหวัดเชียงใหม่                       
ที่ 4391/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน              
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4399/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558    
เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติด้านงบประมาณของเทศบาลต าบล และก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนด จึงเห็นชอบให้เทศบาลต าบล                   
ทุง่ข้าวพวง ประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕9  เป็นต้นไป   

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕9 

 

  
 

(นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร) 
                                               นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
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ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เร่ือง  การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

.......................................................... 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.๒๕52 
มาตรา 62 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ได้ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี              
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นั้น  

บัดนี้ นายอ าเภอเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นชอบ           
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 แล้ว ตามหนังสืออ าเภอเชียงดาว               
ที่ ชม 00๒๓.9/3776  ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕9 อาศัยอ านาจความตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ                             
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.2552 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕9  เป็นต้นไป   

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕๕9 
 

 
 

                                                (นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
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แผนงาน แผนงานการรักษา แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป ความสงบภายใน การศึกษา

งบกลาง งบกลาง งบกลาง 7,507,020.00     -                    -                   -                      7,507,020.00       
บ าเหน็จ/บ านาญ บ าเหน็จ/บ านาญ 341,000.00        -                    -                   -                      341,000.00         

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00       -                   -                      2,624,640.00       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,204,680.00       181,320.00        7,945,640.00         15,331,640.00 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 837,000.00          -                   279,900.00            1,116,900.00       
ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 2,556,000.00       225,000.00        5,117,900.00         7,898,900.00       
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 1,050,000.00       50,000.00          2,025,800.00         3,125,800.00       
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค 595,000.00          -                   55,000.00             650,000.00         

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 406,880.00          -                      406,880.00         
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                    400,000.00            400,000.00         

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 35,000.00           -                      35,000.00           
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 20,000.00           2,838,000.00         2,858,000.00       

รวม 7,848,020.00 15,329,200.00 456,320.00 18,662,240.00 42,295,780.00 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

                                                                                  แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง รวม

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่
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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) 561,540.00        -                    462,240.00        208,920.00            1,232,700.00       

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน -                  -                    -                   -                      -                    
ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 285,000.00        150,000.00          691,000.00        490,000.00            1,616,000.00       
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 40,000.00         -                    -                   -                      40,000.00           
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค -                  -                    -                   -                      -                    

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 130,000.00        -                    -                   -                      130,000.00         
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                  -                    -                   -                      -                    

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น -                  -                    -                   -                      -                    
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                  -                    15,000.00          15,000.00             30,000.00           

รวม 1,016,540.00    150,000.00         1,168,240.00     713,920.00           3,048,700.00      
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                                                                                  แผนงาน

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

แผนงานสาธารณสุข รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เท
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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) 1,666,520.00     -                    1,666,520.00      

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 179,000.00        -                    179,000.00        
ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 640,000.00        100,000.00          740,000.00        
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 445,000.00        25,000.00           470,000.00        
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค -                  -                    -                   

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ -                  -                    -                   
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 3,800,000.00     -                    3,800,000.00      

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

รวม 6,730,520.00    125,000.00         6,855,520.00     
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                                                                                  แผนงาน

52,200,000.00                                

341,000.00                                    
2,624,640.00                                  

18,230,860.00                                
1,295,900.00                                  

7,507,020.00                                  
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวมทุกงบ/ทุกหมวด

2,888,000.00                                  

10,254,900.00                                
3,635,800.00                                  

650,000.00                                    
536,880.00                                    

4,200,000.00                                  
35,000.00                                      

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  52,200,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน        รวม   7,848,020 บาท 
แผนงานงบกลาง        รวม   7,848,020 บาท 
งานงบกลาง         รวม     7,848,020 บาท 
 งบกลาง         รวม     7,848,020 บาท 

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน      220,300 บาท 

-     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 
5  โดย อปท. สมทบ  5 %  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง    
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
วิธีค านวณ  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างปี  2560  = 4,404,020  บาท 
  จ่ายสมทบประกันสังคม  ในอัตรา 5 % ของค่าตอบแทน 
  พนักงานจ้างทัง้หมด  เท่ากับ   220,201  บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ   220,300  บาท 

2. ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   จ านวน     6,840,000   บาท 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน     5,409,600   บาท 

      -   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุเพื่อด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยพิจารณาตั้งจ่าย 
ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
ด้านการด าเนินงานอ่ืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่  5.3  ล าดับที่  5  หน้า  55 
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2.2 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ   จ านวน      1,334,400  บาท 

     -     เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่แพทย์รับรองและท าการ 
วินิจฉัยแล้ว เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน  
โดยพิจารณาตั้งจ่ายตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง   ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่  5.3  ล าดับที่  6  หน้า  56 

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   จ านวน        96,000   บาท 

     -     เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์รับรองและ 
วินิจฉัยแล้ว เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน  
โดยพิจารณาตั้งจ่ายตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    

ด้านการด าเนินงานอ่ืน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่  5.3  ล าดับที่  8  หน้า  56 

3. เงินส ารองจ่าย                   จ านวน    159,420  บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถ 
  คาดการณ์ได้ล่วงหน้า และส าหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ 
   ความเดือดร้อนและประสบภัยธรรมชาติ  เช่น  วาตภัย อุทกภัย   
  ภัยหนาว  ภัยแล้ง  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
  กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4224 ลงวันท่ี 10  ตุลาคม  2554 

  และหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2541 ฯลฯ)   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ด้านการด าเนินงานอ่ืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางที่  6.2 ล าดับที่  2  หน้า  58 

4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน                   รวม        237,300   บาท 

4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับ     จ านวน    203,500   บาท 

      ท้องถิ่นหรือพื้นที่     
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่น 

หรือพ้ืนท่ีตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ คือสมทบของเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

4.2  ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย       จ านวน    33,800    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล 

แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2551 โดยพิจารณาตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก 
ของรายรับจริง ประจ าปีที่ผ่านมา ตามหนังสือ สันนิบาต สมาคมสันนิบาต 
เทศบาลแห่งประเทศไทยที่ 001/2545  ลงวันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2545     

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง   ด้านการด าเนินงานอ่ืน    
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วิธีค านวณ  รายรับตามงบแสดงผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา   52,661,443.38  บาท 
    หัก   เงินอุดหนุน     32,425,729.37  บาท 
     รายรับท่ีน ามาค านวณส่งค่าบ ารุง ส.ท.ท.  = 20,235,714.01  บาท 

                                        คิดเป็นเงิน  20,235,714.01x 0.00167  =     33,793.65  บาท 
  (ขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน  33,800  บาท) 

5. เงินช่วยพิเศษ                  จ านวน    50,000   บาท 

      -     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคา่ท าศพ (เงินช่วยพิเศษ) 
ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  
กรณีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

6. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน     341,000   บาท 

    (กบท.)    

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)   
โดยถือปฏิบตัิตาม หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 40 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 
หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.5/ ว 41 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558  และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1265 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง    งานงบกลาง    

ด้านการด าเนินงานอ่ืน    
 วิธีค านวณ      รายรับปี  พ.ศ.2560  ตั้งรับรวม     52,200,000   บาท 
          หัก   เงินอุดหนุน     35,150,000   บาท 
          คงเหลือรายรับไมร่วมเงินอุดหนุน  = 17,050,000   บาท 
                     คิดเป็นเงินสมทบ  กบท. ดังนี้   17,050,000 x 2 % =      341,000  บาท 
          (ขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน  341,000  บาท) 
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ด้านบริหารทั่วไป        รวม 15,785,520 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป       รวม 15,329,200 บาท 
งานบริหารงานทั่วไป        รวม 12,037,680 บาท 
 งบบุคลากร         รวม   7,896,200 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   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  

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    5,271,560 บาท 
  2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    2,781,480 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       113,400 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ให้แก่ 

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 ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง                                                      
ให้กับปลัดเทศบาล จ านวน  7,000  บาท  จ านวน  12 เดือน  

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารงานท่ัวไป   
ด้านบริหารทั่วไป 

  2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน       144,000 บาท 
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล  
  (ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง) เดือนละ  7,000 บาท   
  จ านวน 12 เดือน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  (ประเภทอ านวยการระดับต้น)  

เดือนละ  3,500 บาท  จ านวน 12 เดือน และหัวหน้าฝ่าย  
  (ประเภทอ านวยการระดับต้น) เดอืนละ 1,500 บาท  จ านวน 12 เดือน  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารงานท่ัวไป    
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  2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 จ านวน    2,009,040   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิ  ส านักปลดั 

เทศบาล จ านวน   12 เดือน    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลจ านวน  12  เดือน  

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารงานท่ัวไป   
ด้านบริหารทั่วไป     

  2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน       223,640 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     3,789,000 บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม       458,000 บาท 

  1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  จ านวน       210,000 บาท 
       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
เป็นเงิน   200,000  บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม     
คณะกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับค าสั่งจากเทศบาล 
ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการเทศบาล เป็นเงิน  10,000  บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป     

  1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม      จ านวน        50,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แกค่ณะกรรมการและอนุกรรมการ 

ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นและจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ  
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป   

  1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      10,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ส านักปลัดเทศบาล  
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตามหนังสือ                                            
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน  2559  

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  
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  1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน      168,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้มสีิทธ์ิได้รับ 

ค่าเช่าบ้าน ของส านักปลัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  

  1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      20,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 

เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป   ด้านบรหิารทั่วไป   

2. หมวดค่าใช้สอย      รวม   1,826,000 บาท 
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      406,000   บาท 
2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนังสือ  เข้าปกหนังสือ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ  จ านวน 15,000 บาท    
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป     

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 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 
จ านวน  336,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  

2.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  จ านวน  35,000 บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

2.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ  
จ านวน  20,000 บาท   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบรหิารทั่วไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่  7 แนวทางที่ 7. 2 ล าดับที่  5  หน้า  64                                                                   
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2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน     80,000  บาท 
2.2.1    เพื่อจ่ายเป็นคา่เลีย้งรับรอง รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/วันส าคัญต่างๆของชาติ  ฯลฯ  จ านวน  50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

 2.2.2     เพื่อจ่ายเป็นค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการต่างๆ                                                                 
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบยีบที่ก าหนด  จ านวน  30,000  บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

2.3   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ            จ านวน    1,140,000  บาท 
       ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
2.3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลอืกตั้ง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าพาหนะ 
ในการขนหีบบัตรเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ย 
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
จ านวน  640,000 บาท   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่  7 แนวทางที่ 7.3                                                                       

 ล าดับที่  3  หน้า  66 

2.3.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน 
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิน่ 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างส านักปลดัเทศบาลฯลฯ    
จ านวน  200,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  

2.3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร  เชน่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  จ านวน  200,000 บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  

2.3.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตร ี
นโยบายจังหวัด   และนโยบายอ าเภอ  ฯลฯ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนนิ 
กิจกรรม เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่าย                                                
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   
จ านวน  100,000 บาท   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป   
ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับท่ี  14  หน้า 65 
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2.4  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม จ านวน       200,000   บาท 
       บ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ  ซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  เช่น   
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร   
เครื่องรับส่งวิทยสุื่อสาร ฯลฯ 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  
ล าดับที่  12  หน้า  65 

3. หมวดค่าวัสดุ       รวม       950,000   บาท 
3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน       150,000   บาท 

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

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป 

3.2  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว             จ านวน         15,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด   

ผ้าปูโตะ๊  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  จานรองแก้วน้ า ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

ยางนอก  ยางใน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  เบาะรถยนต์   
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ รวมถึงการซอ่มแซม   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป 

3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน       500,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล   

น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  น้ ามนัจารบี  แก๊สหุงตม้ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  

3.5  ประเภทวัสดุการเกษตร      จ านวน         25,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมปี้องกันและ 

ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะช า  ผ้าใบหรือผ้า 
พลาสติก ฯลฯ   

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป 
 
 

เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 หน้า 74 

 

3.6  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน        50,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิลม์สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ 
ภาพ  รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป  

3.7  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน         60,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์   
เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  
 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม      555,000    บาท 
4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า      จ านวน       450,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวงและค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น   
ค่าบริการ  ค่าภาษี  รวมทั้งค่าบรกิารอื่น ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

4.2  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน         45,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน   

เช่น  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  คา่บ ารุงรักษาสาย  ค่าภาษี  ฯลฯ  
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

4.3  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน         60,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น   

ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให ้
บริการอินเตอร์เนต็และค่าสื่อสารอื่นๆ  รวมถึงค่าใช้ 
จ่ายเพื่อให้ไดร้ับบริการและค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน ฯลฯ  

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  
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งบลงทุน        รวม       297,480 บาท 
1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม       297,480 บาท 

  1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     จ านวน         97,980  บาท    
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดซื้อโทรศพัท์พื้นฐานแบบไร้สาย  

- สามารถใช้งานได้ขณะไฟฟ้าดับ 
- ขยายเครื่องไร้สายสูงสดุ 6 เครื่อง 
- หน้าจอ LED ขนาดใหญ่ 1.8 น้ิว 
- รองรับบริการ Caller ID  
- Speaker Phone  
จ านวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 1,990 บาท  รวมเป็นเงิน 3,980 บาท  
ซึ่งเป็นครุภณัฑ์ที่อยู่นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ ์ที่เทศบาล 
มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตามราคาทีส่ืบได้ในท้องถิ่น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  8  หน้า  64 

  1.1.2  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
  มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
   เครื่องละ 37,000 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ของส านกัมาตรฐาน 
   งบประมาณ 1  ณ  มีนาคม 2558  รวมเป็นเงิน 74,000 บาท   
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป   

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  8  หน้า  64 

 1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหลก็ชนิดบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 11.4 x 60.6 / 87.4 ซม. จ านวน 6 ใบ ใบละ 3,100 บาท   

 รวมเป็นเงิน  18,600 บาท ซึ่งเป็นครุภณัฑ์ที่อยู่นอกเหนือ 
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ ที่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ใน  
กิจการของเทศบาล จดัหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  8  หน้า  64 

 1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเกา้อี้ท างานแบบมีแขนและพนักพิง  
ขนาด 58 x 65/90-100 ซม. จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,400 บาท 

 ซึ่งเป็นครุภณัฑ์ที่อยู่นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์ที่เทศบาล  
มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตามราคาทีส่ืบได้ในท้องถิ่น  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป   

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  8  หน้า  64 
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน         49,900   บาท 
      1.2.1  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 
   จ านวน  2  เครื่องๆละ 21,000 บาท   มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี ้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมหีน่วยประมวลผล                 
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T                                 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ ์
ที่มีขนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         
ณ วันท่ี  11 มีนาคม 2559  ล าดบัท่ี 11   

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  8  หน้า  64 

   1.2.2 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (30 หนา้/นาที) ราคา 7,900 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 

 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 

 สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัตไิด ้

 มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 

 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า         
250 แผ่น ซึ่งเป็นเป็นครุภณัฑ์ที่มขีนาดและราคาตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน     
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  11 มีนาคม 2559  ล าดับที่ 42   

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  8  หน้า  64 

  

 

เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 หน้า 77 

 

 1.3  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน       49,600  บาท 
  1.3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสยีง  จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วย   

 - ตู้ล าโพง  ขนาด 15 น้ิว PS15 จ านวน   4  ตู้ 
- เพาเวอร์แอมป์  ขนาด  300 วัตต์   จ านวน 1 เครื่อง 
- มิกเซอร์  4 ช่อง     จ านวน 1 เครื่อง  
- ตู้แร๊คใส่อุปกรณ์     จ านวน  1 ตู้ 
- ขาตั้งล าโพง          จ านวน  2 ชุด 
- ล าโพงฮอร์น          จ านวน  2 ตัว 
- สายล าโพงพร้อมอุปกรณ ์  จ านวน  1 ชุด 
- ไมค์โครโฟนไร้สาย  จ านวน  2 ตัว 
- อินเวอเตอร์ แปลงไฟ 12 V เป็น เป็น 220 V  จ านวน  1 ชุด 
ซึ่งเป็นครุภณัฑ์ที่อยู่นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ ์  
ที่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จดัหา 
ตามราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  8  หน้า  64 

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษา/ปรับปรุง 
โครงสร้างครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ    

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป ดา้นบริหารทัว่ไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  12  หน้า  66 

งบเงินอุดหนุน        รวม       20,000 บาท 
1. หมวดงบเงินอุดหนุน      รวม         20,000 บาท 
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       15,000   บาท 

อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่นะ 
- อุดหนุนตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางส าหรบัเป็นศูนยร์วมข้อมลู 

ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจา้งของหน่วยการบรหิารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเชียงดาว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
โดยปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่  7.2  ล าดับที่  1 หน้า 63 
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1.2  ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน         5,000   บาท 
 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธเีพื่อถวายความจงรักภักด ี

ต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยต์ามโครงการงานรัฐพิธ ี
เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  โดยปฏิบตัิตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป ดา้นบริหารทั่วไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางที่  4.2  ล าดับที่ 14  หน้า 42 

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  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบรหิารทั่วไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  4  หน้า  65 
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งานบริหารงานคลัง                    รวม    3,291,520   บาท 
  งบบุคลากร               รวม    1,933,120   บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     จ านวน    1,933,120   บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    1,563,700   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.) ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล กองคลัง  จ านวน 12 เดือน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
             งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        60,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง 

เดือนละ  3,500 บาท   จ านวน 12 เดือน 
  และหัวหน้าฝ่าย (ประเภทอ านวยการระดับต้น) 

เดือนละ 1,500 บาท  จ านวน 12 เดือน   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง   ด้านบริหารทั่วไป      

1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน      263,040   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิ  กองคลัง 

เทศบาล จ านวน   12 เดือน    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   จ านวน        22,380   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  กองคลัง  จ านวน  12 เดือน   
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  
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งบด าเนินงาน        รวม    1,249,000  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม           379,000  บาท 
1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

        แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน      175,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      

ประจ าปี พ.ศ.2560 ให้แกพ่นักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   
จ านวน  75,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม     
ในการเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับค าสั่งจากเทศบาล 
ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการเทศบาล เป็นเงนิ  100,000  บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    จ านวน        10,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลา 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

1.3  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน      174,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผูม้ีสิทธ์ิ 

ได้รับค่าเช่าบ้าน กองคลัง ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

1.4  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน        20,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 

เทศบาล  กองคลัง   
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 
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2. หมวดค่าใช้สอย      รวม      730,000   บาท 
2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      260,000  บาท 
2.1.1   เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนังสือ  เข้าปกหนังสือ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  จ านวน 10,000 บาท 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

2.1.2 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  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  จ านวน      430,000  บาท 
      ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
2.2.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และค่าลงทะเบียนการ 

ฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง   
กองคลัง  ฯลฯ จ านวน  60,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

2.2.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลงั (ครั้งท่ี 4)  
ประจ าปี  2560  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทอ้งถิ่น พ.ศ.2557  
 หรือระเบยีบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  จ านวน 70,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางที่ 7.1   
ล าดับที่ 9 หน้า 62 

2.2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช                                   
อาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  จ านวน  70,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

2.2.4 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยส์ิน  โดยเป็นค่าใช้จา่ย 
ในการด าเนินการ เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) จ านวน  200,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่  6  หน้า  64  
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2.2.5    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบ 
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ เพื่อใช้จ่ายในการ 
ด าเนินกิจกรรม เป็นคา่ใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
 (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   

จ านวน  30,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง   
ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แนวทางที่ 7.1   
ล าดับที่  10  หน้า  62 

 2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม จ านวน      40,000  บาท 
     บ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ  ซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  เช่น   
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพวิเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร   
เครื่องรับส่งวิทยสุื่อสาร ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  12  หน้า  65  

3. หมวดค่าวัสดุ                          รวม      100,000   บาท 
3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน        50,000   บาท 

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

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

3.2  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน        10,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิลม์สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ   
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป   

3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน        40,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอรด์ ฯลฯ 

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์   
ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณยี์ ฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

งบลงทุน        รวม      109,400 บาท
 1.  หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม      109,400 บาท 

  1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน              จ านวน        88,400    บาท 
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารใหญ่ ชนิดรางเลื่อน 
   CPT – 10 ขนาด 362 x 91.5 x 198  ซม. จ านวน 1 ชุด 

เป็นเงิน  87,000 บาท  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ที่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการ  
ของเทศบาล จัดหาตามราคาทีส่ืบได้ในท้องถิ่น ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  11 หน้า  65 

 1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเกา้อี้ท างานแบบมีแขนและพนักพิง  
ขนาด 58 x 65/90-100 ซม. จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,400 บาท 

 ซึ่งเป็นครุภณัฑ์ที่อยู่นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ ์  
ที่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล  
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2   
ล าดับที่  11 หน้า  65 
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  1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ านวน        21,000    บาท 
    1.2.1  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 

   จ านวน  21,000 บาท   มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้

 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี ้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมหีน่วยประมวลผล                 
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T                                 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ซึ่งเป็นเป็นครภุัณฑ์ท่ีมีขนาด
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์                                         
ณ วันท่ี  11 มีนาคม 2559  ล าดบัท่ี 11   

  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่ 11  หน้า  65 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน      รวม     456,320 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม      231,320  บาท 
 งบบุคลากร                   รวม     181,320     บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     จ านวน     181,320    บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน     181,320    บาท 

   -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
         จ านวน  12 เดือน 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปีตามต าแหน่ง 
      จ านวน 12 เดือน 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ด้านบริหารทัว่ไป   

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องดับเพลิง  ได้แก่  สายส่งน้ าดับเพลิง   
หัวฉีดดับเพลิง  ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน ด้านบริหารทั่วไป  

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม        225,000 บาท 
งบด าเนินงาน        รวม        225,000 บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม        225,000 บาท 
  1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน       225,000 บาท 
       ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนยอ์าสาสมคัร 
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ค่าใช้จ่ายในการ 
   ส่งบุคลากรเข้าอบรม อปพร. คา่เบี้ยเลี้ยง อปพร. ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
   ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ในการด าเนินโครงการ 
   (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ 
   การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
   และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
   การเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง)       

เป็นเงิน 90,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.2  ล าดับที่ 1 หน้า  58 
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1.1.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงาน   
    ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
    โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย คา่ตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
    ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวง 
    ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
    เจ้าหน้าท้องถิน่พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง)  
    เป็นเงิน 75,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่  6  แนวทางที่  6.2   ล าดับที่  7 หน้า 59 

1.1.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ด้านอัคคีภัย ของพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็น ค่าใช้สอย  
   ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ    
   (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการ 
   ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  
   เป็นเงิน 20,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่  6  แนวทางที่  6.2   ล าดับที่  3 หน้า 58  

1.1.4  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   
   โดยจ่ายเป็นคา่ใช้สอย  ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
   ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  
   เป็นเงิน 20,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่  6  แนวทางที่  6.2   ล าดับที่  4 หน้า 58 

1.1.5  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
   โดยจ่ายเป็นคา่ใช้สอย  ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
   ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)    
   เป็นเงิน 20,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่  6  แนวทางที่  6.2   ล าดับที่  4 หน้า 58 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม       รวม 18,662,240 บาท 
แผนงานการศึกษา        รวม 18,662,240 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม    4,215,820 บาท 
 งบบุคลากร         รวม     1,934,820 บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     1,934,820 บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    1,247,640  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
กองการศึกษา  จ านวน 12 เดือน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ าปตีามต าแหน่ง  
จ านวน   12 เดือน   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน    จ านวน       48,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ให้แก่ 

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

พนักงานเทศบาล  กองการศึกษา  จ านวน    12 เดือน 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน     218,400  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 1199 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2559)      

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
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1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน    381,240  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิ  กองการศึกษา 

เทศบาล จ านวน   12 เดือน    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างทั่วไป  กองการศึกษา   

จ านวน  12 เดือน 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง       จ านวน      39,540 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  กองการศึกษา  จ านวน  12 เดือน   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 

ทั่วไป  กองการศึกษา  จ านวน   12 เดือน   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม    

 
งบด าเนินงาน          รวม      2,281,000  บาท 

1. หมวดค่าตอบแทน      รวม         207,000  บาท 
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  จ านวน       150,000  บาท 

       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   

ประจ าปี  พ.ศ.2560  ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   
กองการศึกษา  บุคลากรทางการศกึษา  กองการศึกษา 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม    

1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน          5,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    

หรือผู้ปฏบิัติงาน หรือคณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับค าสั่งจาก 
เทศบาลให้ปฏบิัติงานเกี่ยวกับกิจการเทศบาล 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน        10,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 

เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กองการศึกษา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม 
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1.4  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน     จ านวน        42,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้มสีิทธ์ิได้รับ 

ค่าเช่าบ้าน ของกองการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

2. หมวดค่าใช้สอย      รวม      1,799,000   บาท 
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน    1,409,000  บาท 
2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ฯลฯ   

ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้  เป็นเงิน 5,000 บาท   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม     

2.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 
ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์   
ค่าจ้างเหมาสูบส้วม  ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาดถนน  ค่าจ้าง 
เหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับ   
สวนหย่อมสนามหญ้าหรือท่ีสาธารณะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาอื่นๆ 
ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ี ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  
เป็นเงิน 1,404,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม    

  2.2   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า        จ านวน     360,000  บาท 
         ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สมัมนา ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  เช่น   
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาต่างๆ ของพนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้าง  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร- 

                                    ปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  
   เป็นเงิน 100,000 บาท   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสังคม  

2.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบตัิหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล   
โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ฯลฯ   
เป็นเงิน 100,000 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม     
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2.2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในช่วงปิดภาคเรยีน   
เป็นเงิน  25,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่  5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่ 13 หน้า 47     

2.2.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
ตามโครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2560  
ในการด าเนินกิจกรรม  โดยจ่ายเปน็ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องในการด าเนินโครงการ ฯลฯ   
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน 40,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  8  หน้า 46    

2.2.5 เพื่อใช้จ่ายในการในจัดฝึกอบรมและสมัมนา ตามโครงการประชุมสมัมนา 
พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2560 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง  
ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือ 
สั่งการที่เกี่ยวข้อง)  
เป็นเงิน  75,000 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม   

2.2.6 เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 เป็นเงิน  20,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.1  ล าดับท่ี  19 หน้า 48  

 2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม จ านวน      30,000  บาท 
     บ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ  ซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  เช่น  คอมพิวเตอร์                                                          

 เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องรับส่งวทิยุสื่อสาร ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ล าดับที่ 12 หน้า 65  
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3. หมวดค่าวัสดุ      รวม       275,000  บาท 
3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน       50,000  บาท 

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

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

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

   ผ้าปูโตะ๊  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  จานรองแก้วน้ า    ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

3.3  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน       15,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น 

แอลกอฮอล์  น้ ายาต่างๆ  เวชภณัฑ์  ส าลีและผา้พันแผล ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     
ด้านบริการชุมชนและสังคม    

3.4  ประเภทวัสดุกีฬา      จ านวน       50,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกตะกร้อ   

อุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนสิ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม  

3.5  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน        30,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน 

บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอรด์ ฯลฯ    

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
ด้านบริการชุมชนและสังคม   

3.6  ประเภทวัสดุการศึกษา              จ านวน         75,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษา  เช่น  สื่อการเรยีนการสอน 

ท าด้วยพลาสติก  หุ่น  แบบจ าลองภูมิประเทศ ฯลฯ  ให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม    
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3.7  ประเภทวัสดุดนตรี       จ านวน         25,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องดนตรเีพื่อใช้ประกอบการเรียน 

การสอนของนักเรียน เช่น กลองทอม กลองแซมบ้า ฉาบ 
ฉิ่ง ลูกแซก  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา        รวม 18,662,240 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม  14,446,420 บาท 
 งบบุคลากร         รวม     6,010,820 บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     6,010,820 บาท 

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานถ่ายโอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน  จ านวน  3,607,360  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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ 
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2559)   

1.2  ประเภทเงินวิทยะฐานะ            จ านวน  134,400  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิม่ส าหรับปรบัเพิ่มค่าคณุวุฒิการศึกษา 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบกิจ่ายเมื่อได้รับการ 
จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯโดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  
ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2559)      
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1.3  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานถ่ายโอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน  จ านวน  48,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด  จ านวน   12  เดือน    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปดา้นการศึกษา 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  โดยถือปฏิบัตติามแนวทาง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559)    

1.4  ประเภทเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน     1,687,440  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  

จ านวน   12  เดือน    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปดา้นการศึกษา 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  โดยถือปฏิบัตติามแนวทาง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2559)    

1.5  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ศพด.)   จ านวน       491,920  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง จ านวน   12 เดือน   
จ านวน  50,320 บาท   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  441,600 บาท    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบกิจ่าย 
เมื่อไดร้ับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  โดยถือปฏิบัตติามแนวทางหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3  สิงหาคม 2559)   

1.6  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง (ศพด.)   จ านวน        41,700  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
จ านวน   12 เดือน   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบกิจ่าย 
เมื่อไดร้ับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  โดยถือปฏิบัตติามแนวทางหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3  สิงหาคม 2559)    
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งบด าเนินงาน          รวม      5,197,600  บาท 
1.  หมวดค่าตอบแทน      รวม           72,900   บาท 
1.1 ประเภทค่าสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน         72,900   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข่้าราชการ 
ครูผูดู้แลเด็ก กองการศึกษา เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร  
จากกรมส่งเสริมฯ  โดยถือปฏิบัตติามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3  สิงหาคม 2559)  

2.  หมวดค่าใช้สอย      รวม      3,318,900   บาท 

  2.1   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       จ านวน    3,318,900  บาท 
         ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

2.1.1     เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   
เป็นเงิน 50,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี 15 หน้า 47   

2.1.2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน    
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน)  เป็นเงิน  1,552,000  บาท  แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1.  โรงเรียนบ้านห้วยเป้า     จ านวน  660,000 บาท   
2.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขนุคอง   จ านวน  220,000 บาท 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง    จ านวน  291,200 บาท 
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน      จ านวน   84,000 บาท 
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว     จ านวน   84,000 บาท   
6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาต้นน้ าขุนคอง     จ านวน   84,000 บาท 

 7.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   จ านวน  128,800 บาท  
รายการที่ 7 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม  
รายการที่ 1-6  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ                                                   

 โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072                                             
 ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี 9 หน้า 46  
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2.1.3 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา  
เป็นเงิน 676,600   บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียน  
 ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จ านวน 2 โรงเรียนๆละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน  40,000 บาท   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่ 20 หน้า 48  

   (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ 
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสดุ ที่ มท.0808.2/ว 4072                                             

  ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 
2.1.3.2  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  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่ 21 หน้า 48  
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072                                             

  ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 

 2.1.3.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
 ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จ านวน  2  โรงเรียน  
 เป็นเงิน 200,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี  24 หน้า 48 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร 
จากกรมส่งเสริมฯ โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย                                                                             

 ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 

2.1.3.4  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน  
ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จ านวน 2 โรงเรียน 
เป็นเงิน   100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่ 22 หน้า  48  (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษา 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ โดยถือปฏิบัตติามแนวทางหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท.0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 
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2.1.3.5    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียน                      
  ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
 เป็นเงิน  42,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่  7.1  ล าดับที่  4  หน้า 61 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072  
ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 

 2.1.3.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเดก็/ผู้ดูแลเด็กของ   
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง      
เป็นเงิน   22,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1  ล าดับที่  6  หน้า 62 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯโดยถือปฏิบตัิ  
ตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559)     

 2.1.3.7 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 งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่  5.1 ล าดับที่  25  หน้า 48   
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ 
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072  
ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559)     

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

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  33  หน้า 50    
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072  
ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559)     
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 2.1.3.9  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าศูนย์เรยีนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั    
    ในสถานศึกษา  จ านวน  2  โรงเรียน  เป็นเงิน  100,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  29  หน้า 49   
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072  
ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559)     

2.1.4 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพจัดการศึกษาของท้องถิ่น               
(ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน)  เป็นเงิน 33,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่  5.1 ล าดับที่  27 หน้า  49   
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072  
ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559)     

2.1.5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาล    
             จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป็นเงิน  721,800  บาท  ดงันี ้

 (1) ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัว โรงเรียนในสังกัด  386,900  บาท 
 (2) ค่าหนังสือเรียน  จ านวน 2 โรงเรียน      104,500  บาท 
 (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  2 โรงเรียน       68,510  บาท 
 (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน 2 โรงเรียน       60,840  บาท 
 (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ านวน 2 โรงเรียน       101,050  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปดา้นการศึกษา 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ โดยถือปฏิบัตติามแนวทาง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท.0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 

2.1.6   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา่ยตามโครงการพฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัด  โดยจ่ายเปน็ค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง  ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับ 
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง) จ านวน 40,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่ 26 หน้า 49  
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2.1.7   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา่ยในการจดังานวิชาการของนักเรียน ศพด.ในสังกัด 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง  
ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  

จ านวน 50,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่ 4 หน้า 45 

2.1.8  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา่ยในการจดัการเรียนการสอนรายหัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
จ านวน 195,500 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปดา้นการศึกษา 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ โดยถือปฏิบัตติามแนวทาง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท.0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี  3 สิงหาคม  2559) 

 

3.   หมวดค่าวัสดุ      รวม      1,750,800  บาท 
3.1  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)              จ านวน   1,750,800    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)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง          
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน          
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว          
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาต้นน้ าขนุคอง  
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (งบประมาณของเทศบาล)  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  156,032  บาท   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม   
จ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 1,594,768  บาท 
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ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี 11 หน้า 47  (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ โดยถือปฏิบัตติามแนวทางหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 

 
4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม         55,000    บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้าและประปา     จ านวน         25,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.2  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน          30,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เนต็ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 

งบลงทุน        รวม        400,000 บาท 
1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม           -   บาท 

  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  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5        
แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่  31 หน้า 49 (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ โดยถือปฏิบัตติามแนวทางหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 

     2.1.2 เพื่อใช้เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง   เป็นเงิน  200,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี 31 หน้า 49  
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ  
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 4072  
ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 
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งบเงินอุดหนุน        รวม      2,838,000   บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม      2,838,000   บาท  
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         จ านวน         - บาท 
1.2  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ           จ านวน      2,838,000   บาท 

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

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

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ล าดับที่  10  หน้า 46 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสรมิฯ 
โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท.0808.2/ว 4072  
ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2559) 

 1.2.2    อุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา   เป็นเงิน 80,000  บาท 
 -โรงเรียนบ้านแม่กอนใน     จ านวน  20,000 บาท     
 -โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง     จ านวน  20,000 บาท  
 -โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว         จ านวน  20,000 บาท  
 -โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง     จ านวน  20,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 

   (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่  1 หน้า  45 
โดยปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

1.2.3     อุดหนุนศูนย์พัฒนาคณุภาพการศึกษาต าบลทุ่งข้าวพวง   เป็นเงิน 50,000 บาท 
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ       
 - โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน      
 - โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ     
 - โครงการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนาร ี    

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ล าดับท่ี  3,5-7 หน้า 45-46  โดยปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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แผนงานสาธารณสุข        รวม   1,016,540 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม          561,540    บาท 
 งบบุคลากร         รวม        561,540     บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม        561,540     บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน       537,540  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         455,000  บาท 
  งบด าเนินงาน        รวม         325,000  บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม         285,000  บาท 
  1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน       285,000    บาท 
        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ประจ าต าบลทุ่งข้าวพวง  เป็นเงิน  50,000 บาท   โดยใช้จ่ายดังนี้ 

    (1) ค่าฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ 
    (2) ศึกษาดูงาน 
    (3) ค่าจัดซื้อวัสดุ , เครื่องแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
    (4) ค่าวัสดุการแพทย์ที่จ าเป็นและเวชภัณฑ์ส าหรับบริการประชาชน 
    (5) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบตัิการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินท่ีปฏิบตัิงานประจ า 

      ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
  (6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจ าต าบล และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
       (โดยถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ        

        การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที ่        
        เกี่ยวข้องและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบตั ิ        
        ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 

  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ด้านบริการชุมชน  
และสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่  5 แนวทางที ่5.2 ล าดับที่ 14  หน้า 54  
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1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ควบคุมและป้องกนั 
โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอยและคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการควบคุมและป้องกันระงับ 
โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  

        เป็นเงิน  90,000 บาท   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 ล าดับท่ี 3 หน้า 52 

        1.1.3    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านน าร่องบริหารจดัการขยะ 
ในการด าเนินการรณรงค์ ฝึกอบรม คัดแยกขยะในครัวเรือน 
การบริหารจัดการด้านการก าจดัขยะมูลฝอย โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย 

       ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบัต ิ
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557  หรือระเบียบหนังสือ 
สั่งการที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ 
เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  
เป็นเงิน  50,000 บาท             

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 3.2  ล าดับที่  2 หน้า  37    

  1.1.4  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารสะอาด  
  รสชาติอร่อย ต าบลทุ่งข้าวพวง โดยการส ารวจข้อมลู ฝึกอบรม และการ  
  ตรวจประเมิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ทอ้งถิ่น  
  พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบตัิตาม 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการ                                             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   
   เป็นเงิน  50,000 บาท             

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.2  ล าดับที่  10 หน้า  53  
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  1.1.5  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
  ต าบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ 
  เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)    
  เป็นเงิน  45,000 บาท             

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.2  ล าดับที่  11 หน้า  36 
  

2.   หมวดค่าวัสดุ      รวม         40,000  บาท 
2.1  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน       40,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล   
น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  น้ ามนัจารบี  แก๊สหุงตม้ ฯลฯ  

  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 
งบลงทุน        รวม       130,000 บาท 

1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม        130,000 บาท 
  1.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร     จ านวน      130,000  บาท 
                         1.1.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิดสะพายหลัง 

 จ านวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 65,000 บาท  
  เป็นเงิน  130,000 บาท  โดยมคีุณลักษณะ ดังนี ้

- ก าลังเครื่องยนตไ์มต่่ ากว่า 3.2 แรงม้า (2.3 kw) ปริมาตรกระบอกสูบ 
  ไม่น้อยกว่า 70 ซีซี 
- ระบบจุดระเบดิ เครื่องยนตเ์ป็นแบบอีเล็กทรอนิกส์ (Electronics)  
  หรือแม่เหล็กไฟฟ้า และระบบสตาร์ทเป็นแบบมือดึง มีลานม้วนกลับ 
- ถังบรรจุน้ ายาเคมี ท าด้วยวัสดุคงทนไม่เป็นสนมิ ทนต่อความร้อน 
  ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ความจุไม่น้อยกว่า 15 ลิตร 
- สามารถพ่นสารเคมีได้ไกลระยะแนวราบมากว่า 12 เมตร 
- ท่อพ่นลม (Hose) ท าด้วยวัสดุคงทนถาวรไม่หักงอง่ายและสามารถถือได ้
  สะดวกสบายเป็นวัสดุชนิดเดียวกันตลอดจนปลายท่อ 
- เครื่องที่อยู่ในสายการผลติไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลกัษณะ 
ซึ่งเป็นครุภณัฑ์ที่อยู่นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์ที่เทศบาล 
มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จดัหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่  7.2 ล าดับที่  8 หน้า  64   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์        รวม      150,000    บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์      รวม        150,000    บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม        150,000    บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม          150,000    บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน      150,000    บาท 

       ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 

แก่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ครอบครัวผูม้ีรายได้น้อยและผู้ไรท้ี่พ่ึง 
ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ (ด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้ 
งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2543   
และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห ์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผูไ้ร้ทีพ่ึ่ง พ.ศ.2552) 
เป็นเงิน 35,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่  5.3  ล าดับที่  1 หน้า  55     

  1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ  
  เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้น 

ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตาม 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นจังหวัด  เทศบาลและองค์การ  
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2543  และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552)  
เป็นเงิน 15,000 บาท  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวสัดิการ 

สังคมและสังคมสงเคราะห์  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่  5.3  ล าดับที่  1 หน้า  55    

   1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว   
  ในการจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาว ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวทุกหมู่บา้น  
  ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (โดยถือปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย 
  การตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การ บริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.2543  และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการว่าด้วยการ 
สงเคราะห์ครอบครัวผูม้ีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552)  
เป็นเงิน 100,000 บาท   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห์  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่  6.2  ล าดับท่ี  5 หน้า  58     

เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 หน้า 105 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       รวม     1,168,240    บาท 
งานบริหารทั่วไป          รวม        462,240   บาท 

งบบุคลากร                   รวม     462,240   บาท 
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม        462,240   บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน      จ านวน    241,440   บาท 
       -    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

     จ านวน  12 เดือน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ าปตีามต าแหน่ง 

   จ านวน 12 เดือน 
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

งานบริหารทั่วไป  ดา้นบริการชุมชนและสังคม     

  1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน     220,800   บาท 
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิ   
   จ านวน  12  เดือน 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานบริหารทั่วไป  ดา้นบริการชุมชนและสังคม   

    
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      รวม          706,000 บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม        691,000 บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม          691,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน      691,000 บาท 

        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรสีากล   

โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   

เป็นเงิน 30,000  บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 
ล าดับที่  9 หน้า  56     
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1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจ้างนกัเรียน / นักศึกษาท างาน 
ช่วงปิดภาคเรียน  ตามโครงการจา้งนักเรียน/นักศึกษาท างาน 
ช่วงปิดภาคเรียน   เป็นเงิน  40,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่  12  หน้า  47 

1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม                                                               
สนบัสนุนการจัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปกีารตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การจดัท า 
แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทนค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (โดยถือปฎบิัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏบิัติ 
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย  ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559) 
เป็นเงิน  50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็ง                                       
ชุมชน  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่  7  แนวทางที่ 7.3 ล าดับที่  1 หน้า  66 

1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมและ 
พัฒนาสถาบันครอบครัวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
สถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน  10,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็ง 
ชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3  ล าดับที่  3  หน้า  55    

1.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
และศึกษาดูงานของสมาชิกสภาทอ้งถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร  
ผู้น าชุมชน ของเทศบาลเพื่อการบริหารพัฒนาท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบตัิ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือ  
สั่งการที่เกี่ยวข้อง) 
เป็นเงิน  100,000 บาท  
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ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคมปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1  ล าดับที่  1  หน้า 61   

1.1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพของกลุม่ผูสู้งอายุต าบลทุ่งข้าวพวง   
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)   
เป็นเงิน  50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
เข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที ่ 5  แนวทางที่ 5.3 ล าดับที่  7  หน้า  56      

1.1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
เพื่อเอาชนะยาเสพติด/ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542)  
เป็นเงิน  70,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
 (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางที่ 6.3 ล าดับที่  2  หน้า 59 

1.1.8 เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานให้กับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
ตามโครงการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอายุต าบลทุ่งข้าวพวง      
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับ 
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน 50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่  5.3 ล าดับที่  10  หน้า  56 
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1.1.9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน 
ของกลุ่มอาชีพเสริมต าบลทุ่งข้าวพวง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับ 
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)  
เป็นเงิน 50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2  
แนวทางที่ 2.1 ล าดับที่  4 หน้า  31   

1.1.10 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรม ของกลุ่มเยาวชนต าบล 
ทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ 
เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) 
เป็นเงิน 20,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แนวทางที่ 5.2 ล าดับที่  8  หน้า  53  

1.1.11    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจ   
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับ 
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง) 
เป็นเงิน 183,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 
แนวทางที่ 7.1 ล าดับที่  12  หน้า  62  

1.1.12   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการอบรมกฎหมาย 
เบื้องต้นส าหรับประชาชน คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
และพนักงานเทศบาล โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ (โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557  
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)  เป็นเงิน 19,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
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ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ล าดับที่  5  หน้า  61  

1.1.13    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการให้ความรู ้
ปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจ่ายเป็น 
ค่าใช้สอยค่าตอบแทนค่าวสัดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  
(โดยถือปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557  
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง) 
 เป็นเงิน 19,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ล าดับที่  13  หน้า  62  

 

งบเงินอุดหนุน              รวม     15,000   บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน            รวม     15,000   บาท 
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์         รวม        - บาท
 1.2 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ         รวม       5,000     บาท 

1.2.1  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว   
         โครงการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ ์
         พื้นบ้านฯ OTOP ประจ าปี พ.ศ.2560  โดยปฏิบตัิตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
จ านวน  5,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2  
ล าดับที่  2  หน้า  32  

1.3 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน               รวม     10,000    บาท 

 1.3.1 เพื่ออุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุม่พัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพ 
                                            และการส่งออกบ้านทุ่งข้าวพวง  โดยปฏิบัตติามระเบียบกระทรวง  

         มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 จ านวน  10,000 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.2  
ล าดับที่  3  หน้า  32  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     รวม     713,920    บาท 
งานบริหารทั่วไป  เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   รวม         208,920    บาท 

งบบุคลากร                  รวม     208,920    บาท 
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม         208,920    บาท 

  1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน     208,920    บาท 
      -      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   

            จ านวน  12  เดือน 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  ดา้นบริการชุมชนและสังคม    
 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม         200,000    บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม         200,000   บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม         200,000   บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน      200,000    บาท 

        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

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

  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547)  
 เป็นเงิน  50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ    
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2  ล าดับที่ 18 หน้า  54 

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน เป็นการสร้าง                                                                      
ความสามัคคีในชุมชน  เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เป็นค่าจัด 
หรือส่งนักกีฬาหรือกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มต่างๆ/ชุมชน/ประชาชน 
ทั่วไป  เป็นค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรฑีา ค่าชุดนักกีฬา ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน  
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบตัิตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว.2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547) 
เป็นเงิน  100,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ    
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.2  ล าดับที่  16  หน้า 53 
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1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนในสังกัด  
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเพื่อเพิ่มทักษะและเชื่อมความสามคัคี  
เป็นค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา  ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน  
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบตัิตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว.2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547) 
เป็นเงิน  50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่  43  หน้า 51 
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม        295,000  บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม         290,000   บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม           290,000   บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า จ านวน        290,000   บาท 

        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1.1.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์                                                        

และสบืสานประเพณีสงกรานต์ต าบลทุ่งข้าวพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  
  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏบิัติตาม                                                        

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   
เป็นเงิน 50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  1  หน้า  40   

1.1.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์                                                                    
และสบืสานประเพณีชนเผา่ โดยจา่ยเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)    
เป็นเงิน 60,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     
ด้านบริการชุมชนและสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  15  หน้า  43  
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1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประเพณีเข้าพรรษา  
ต าบลทุ่งข้าวพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและคา่ใช้ 
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)   
เป็นเงิน 40,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  3  หน้า  40   

1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง   
เช่น  ค่าตอบแทนชุมชน หรือหน่วยงานที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วม   
ค่าตอบแทน ผู้เข้าประกวดค่าของรางวัล เงินรางวัลวงดนตรี  
ค่าตกแต่งริ้วขบวน   ค่าวัสดตุกแต่งเวทีและบริเวณงาน  ค่าอาหาร    
ค่าเครื่องดื่ม   ค่าตอบแทนกรรมการและค่าจ้างการแสดง ฯลฯ  
ตามโครงการจดักิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  (โดยถือปฏิบัต ิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกีย่วกับการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)    
เป็นเงิน  80,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  4  หน้า  40   

1.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง  (ประเพณียีเ่ป็งหมูบ่้าน) 
ประจ าปี  2560   ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียีเ่ป็งต าบล 
ทุ่งข้าวพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)    
เป็นเงิน 60,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่  4.2  ล าดับที่  5 หน้า  41   
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งบเงินอุดหนุน        รวม           5,000    บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม           5,000    บาท 
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน         5,000   บาท 
1.1.1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 

ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต ์
อ าเภอเชียงดาว  ประจ าปี  2560 โดยปฏิบัติตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นเงิน 5,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    ด้านบริการชุมชน 
และสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4   
แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่  2  หน้า  40     

  

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 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจดังานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ครั้งท่ี 41   
ประจ าปี 2560  โดยปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นเงิน  5,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว     
ด้านบริการชุมชนและสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  แนวทางที่  4.2 ล าดับที่ 6 หน้า 41 

1.1.2   อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ครั้งท่ี  41   
ประจ าปี  2560  โดยปฏิบัตติามระเบียบกระทรวง มหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     

เป็นเงิน 5,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว     
ด้านบริการชุมชนและสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  แนวทางที่ 4.2  ล าดับที่ 7 หน้า  41 
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ด้านการเศรษฐกิจ               รวม          6,730,520 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              รวม         6,730,520 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา            รวม         6,730,520 บาท 
 งบบุคลากร                 รวม         1,666,520 บาท 

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)              รวม         1,666,520 บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน              จ านวน     1,098,720 บาท 
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  กองช่าง 
    จ านวน  12  เดือน     
  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปีตามต าแหน่ง  

จ านวน  12  เดือน    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน    จ านวน        24,000  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       441,800  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   1,264,000  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน       รวม        179,000  บาท 
1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

        แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน     50,000  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      
   ประจ าปี พ.ศ.2560  ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา     จ านวน       5,000  บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.3  ประเภทค่าเช่าบ้าน       จ านวน    114,000  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  กองช่าง 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.4  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน      10,000  บาท 
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
    เทศบาล  กองช่าง  

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

2. หมวดค่าใช้สอย        รวม        640,000    บาท 
2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     265,000  บาท

2.1.1    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมต่างๆ  เช่น  หรือค่า 
     ธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้   
     เป็นเงิน 15,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

 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 
เป็นเงิน  100,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

- ค่าจ้างเหมาในการด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเกษตร 
และแหล่งน้ า (LSEP) โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาด าเนินการขุดลอก 
แม่น้ า-ล าห้วย-เหมือง-ฝาย-สระน้ า ฯลฯ ที่ตื้นเขินเพื่อแก้ไขปัญหา 
ด้านแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร และอุทกภัย 
เป็นเงิน 150,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (LSEP)  

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  จ านวน      75,000   บาท 
      ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สมัมนา  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  เช่น  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  
ประชุมสมัมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
กองช่าง ฯลฯ    จ านวน  50,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

2.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง- 
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบยีน 
ต่างๆ ฯลฯ  จ านวน  25,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม   จ านวน      300,000  บาท 
        บ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
              - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 

      ใช้งานได้ตามปกติ  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
      ต่างๆและครุภณัฑ์ที่ช ารดุเสียหาย  เช่น งานซ่อมคอมพิวเตอร์   
      เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางที่ 7.2  ล าดับที่ 12 หน้า  65 
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3. หมวดค่าวัสดุ            รวม        445,000   บาท 
3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน         25,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม   

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

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน       125,000  บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า   

หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไ์ฟฟ้า  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง     จ านวน        250,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  ทินเนอร์  สี 

แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

 3.4  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน          5,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล   

น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  น้ ามนัจารบี  แก๊สหุงตม้ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธาด้านการเศรษฐกิจ 

3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน         15,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิลม์สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ 
ภาพ  รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

3.6  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน        25,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอรด์ ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ   
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งบลงทุน        รวม       3,800,000    บาท 
 1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม            -     บาท 

2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   3,800,000    บาท 
2.1 ประเภทค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ    รวม            -     บาท 
2.2 ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ    รวม            -     บาท 
2.3 ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค    จ านวน   2,661,000     บาท 

  2.3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนรอบดอยปานต่าง)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 669.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพ้ืนท่ี บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1  
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  400,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
 (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  2  หน้า 16 

  2.3.2 โครงการปรับปรุงเสรมิไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) 
    พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  บ้านแม่กอน  หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งข้าวพวง  
    อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่
    จ านวน  390,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
 (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  6  หน้า 17 

  2.3.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปวัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่ บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3   
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  381,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
 (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  9  หน้า 17 
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  2.3.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าอ่างเก็บน้ า)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  บ้านแม่จา หมูท่ี่ 4   
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  240,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี
 (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  15  หน้า 18 

  2.3.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าโบสถ์)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  บ้านแม่จา 
    หย่อมบ้านปางเบาะ หมู่ที่ 4  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  215,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  17  หน้า 19 

  2.3.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางอ้อมหมู่บ้าน)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 309.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  บ้านแม่จา 
    หย่อมบ้านแม่จาเหนือ หมู่ที่ 4  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  192,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  16  หน้า 18 

  2.3.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิ  
    (บริเวณหนา้บ้านนายเชิง) พร้อมปา้ยโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาล 
    ต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดรางกว้าง  0.50  เมตร ยาว 103.00  เมตร  
    ลึก 0.50 เมตร บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  
    จังหวัดเชียงใหม ่  
    จ านวน  294,000 บาท   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏใน                                      
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  20  หน้า 19 
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  2.3.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  บ้านห้วยทรายขาว 
    หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม หมู่ที่ 5  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  202,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  21  หน้า 19 

  2.3.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหอประชมุ)    
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดราง  
    กว้าง 0.60  เมตร ยาว 98.00  เมตร ลึก 0.50 เมตร ท้องรางกว้าง 0.25 เมตร 
    บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  94,000 บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏใน 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  25  หน้า 20 

 2.3.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนายค า-นายแดง)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  บ้านห้วยตีนตั่ง 
    หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จ านวน  253,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1 ล าดับที่  26  หน้า 20 

2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน    1,139,000  บาท 
                         2.4.1  เพื่อใช้เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรงุที่ดิน สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
     เช่น ถนน คสล. อาคาร รางระบายน้ า สะพาน และสิ่งก่อสร้าง 
     สาธารณูปโภคพื้นฐานอ่ืนๆ ฯลฯ  

จ านวน 1,139,000 บาท 

 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
 (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 1.1  ล าดับที่  29  หน้า 21 
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แผนงานการเกษตร          รวม      125,000 บาท 
งานส่งเสริมการเกษตร          รวม          25,000   บาท 

งบด าเนินงาน          รวม          25,000   บาท 
1. หมวดค่าวัสดุ        รวม          25,000   บาท 
1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร       จ านวน      25,000   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 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรมการอนุรักษ ์

ป่าต้นน้ า อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมแ้ละการป้องกันปัญหาไฟป่า 
และหมอกควันในเขตพื้นท่ีต าบลทุง่ข้าวพวง 

ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   ด้านการเศรษฐกิจ   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 3.1  
ล าดับที่ 1 หน้า 35       
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่ 

 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  52,200,000 บาท 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร         รวม   150,000  บาท 
  ประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      จ านวน   95,000 บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษโีดยประมาณการใกล้เคยีง  

                     กับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

  ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่       จ านวน  50,000  บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษโีดยประมาณการใกล้เคยีง  
                     กับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

  ประเภทภาษีป้าย        จ านวน   5,000   บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษโีดยประมาณการใกล้เคยีง  
                     กับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     รวม   50,000  บาท 
  ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร             จ านวน       500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร              จ านวน    6,500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์              จ านวน      500    บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ                จ านวน    6,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก              จ านวน    4,500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร              จ านวน     100   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

  ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา                 จ านวน   30,600 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทค่าปรับอ่ืนๆ                  จ านวน     100   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
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  ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร               จ านวน     200   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ        จ านวน   1,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             รวม     300,000 บาท 
  ประเภทดอกเบี้ย               จ านวน  300,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        รวม  150,000   บาท 
  ประเภทค่าขายแบบแปลน      จ านวน  70,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ              จ านวน   80,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร            รวม   16,400,000 บาท 
  ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ ก าหนดแผนฯ                จ านวน  8,000,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 

  ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ           จ านวน 3,400,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับสูงกว่าปีท่ีผ่านมาและประมาณการใกล้เคียงรับจริงปีท่ีผ่านมา 

  ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ             จ านวน    300,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีสุรา              จ านวน  1,200,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีสรรพสามิต            จ านวน   2,500,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับสูงกว่าปีท่ีผ่านมาและประมาณการใกล้เคียงรับจริงปีท่ีผ่านมา 
  ประเภทค่าภาคหลวงแร่            จ านวน       20,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าภาคหลวงปิโตเลียม            จ านวน     80,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน     จ านวน   400,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีล้อเลื่อน                                                                   จ านวน  500,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงรับจริงปีงบประมาณ 2559 
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 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    รวม   35,150,000  บาท 
  (ชื่อและการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะกรรมการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่                 จ านวน  13,928,500 บาท 
 -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน                จ านวน  21,221,500 บาท 
 - ด้านเบีย้ยังชีพ    จ านวน     6,840,000 บาท 
 - ด้านการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ านวน         50,000 บาท 

- ประมาณการตั้งรับของกองการศึกษา   จ านวน    14,331,500 บาท  โดย 

(1) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน อุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  

(2) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด       
ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 
 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

(3) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีงบประมาณ 
2560 กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด       ที่ มท.0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง(%) ปี 2560

1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 165,166.00 202,005.00 165,757.00 197,549.17 197,000.00 11.83% 220,300.00 
2 ประเภทค่าใชจ้่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชพี 74,000.00 26,000.00 840,000.00 91,000.00 6,263,300.00 9.21% 6,840,000.00 

2.1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 4,977,700.00 8.68% 5,409,600.00 
2.2 เบีย้ยังชีพผู้พิการ 1,189,600.00 12.17% 1,334,400.00 
2.3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 0.00% 96,000.00 

3 เงินส ารองจ่าย 2,687,044.00 598,541.26 481,416.50 456,039.00 525,299.00 -69.65% 159,420.00 
4 ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 2,867,044.00 233,000.00 1.85% 237,300.00 

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

 4.2 - - - 30,400.00 29,500.00 14.58% 33,800.00 
4.3 - - - -

5 เงินชว่ยพิเศษ 28,620.00 - - 50,000.00 0.00% 50,000.00 
6 290,664.00 348,732.00 306,590.00 361,120.00 361,280.00 -5.61% 341,000.00 

รวมงบกลาง 7,250,974.00 1,383,898.26 1,973,763.50 1,339,608.17 1,416,579.00 454.01% 7,848,020.00 

รวมงานงบกลาง 7,250,974.00 1,383,898.26 1,973,763.50 1,339,608.17 1,416,579.00 454.01% 7,848,020.00 

รวมแผนงานงบกลาง 7,250,974.00 1,383,898.26 1,973,763.50 1,339,608.17 1,416,579.00 454.01% 7,848,020.00 

38,326,741.48 30,895,732.46 33,007,977.14 30,094,946.21 49,500,000.00 5.45% 52,200,000.00 
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ค่าสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนยีมและค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย

งบกลาง

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน(กบท.)

รายจ่ายจริง

รวมทัง้หมดทุกแผนงาน

แผนงาน/งาน

งานงบกลาง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ประมาณการ

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง
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2.2 รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบกลาง 1,265,809.17 1,416,579.00 7,848,020.00 
10,614,106.70 18,224,550.00 20,855,500.00 

ค่าจ้างชั่วคราว)
10,653,196.89 20,908,971.00 15,836,600.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 4,993,583.00 5,444,400.00 4,736,880.00 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 34,705.00 35,000.00 35,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,533,545.45 3,470,500.00 2,888,000.00 

30,094,946.21 49,500,000.00 52,200,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

รายจ่าย

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค

จ่ายจากงบประมาณ

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง  และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ  1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2560
ข้อ  2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่ 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2559  เป็นต้นไป
ข้อ  3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน

ข้อ  4

รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
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ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 7,848,020.00                       
งบกลาง 7,848,020.00                         

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 52,200,000.00                      

6,855,520.00                       
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,730,520.00                         
แผนงานการเกษตร 125,000.00                            
แผนงานการพาณิชย์ -                                      

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ดา้นการเศรษฐกิจ

18,662,240.00                       
1,016,540.00                         

150,000.00                            
-                                      

1,168,240.00                         
713,920.00                            

แผนงานการศึกษา

แผนงาน ยอดรวม
15,785,520.00                      
15,329,200.00                       

456,320.00                            
21,710,940.00                      

ดา้นบริหารทัว่ไป

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560  อาศัยอ านาจ

งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทัว่ไป  เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน    52,200,000.00   บาท   โดยแยก

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
อ าเภอเชียงดาว   จงัหวัดเชียงใหม่

52,200,000.00  บาท
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ข้อ  5

ข้อ  6
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ  7

(ลงนาม) นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร

 

ต าแหน่ง นายอ าเภอเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทน
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ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุง่ข้าวพวง    ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับ

ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุง่ข้าวพวง    มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันที ่ 12 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

( นายสราวุฒิ     วรพงษ์    )
 (ลงนาม)......................................................

เห็นชอบ
    (นายฉอ้อน     เขื่อนเพชร)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลทุง่ข้าวพวง

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

รวมรายจ่าย 

-                                      
-                                      
-                                      
-                                      
-                                      
-                                    

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