
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลทุง่ข้าวพวง 
เรื่อง   ประกาศใช้เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

      ตามที่เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  ได้จัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึ่งสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้เสนอ           
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้นายอําเภอเชียงดาวพิจารณา                
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.๒๕52  มาตรา 62 น้ัน                      

บัดน้ี นายอําเภอเชียงดาว พิจารณาแล้วอาศัยอํานาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ .ศ .2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  13) พ .ศ .2552 ประกอบคําสั่ งจั งห วัดเชียงใหม่                   
ที่ 4120/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง                 
และนายอําเภอปฏิ บั ติราชการแทนผู้ ว่าราชการจังห วัดเชียงใหม่  จึงเห็นชอบให้ เทศบาลตําบล                   
ทุ่งข้าวพวง ประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีผลต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 เป็นต้นไป   

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 

 
  
 

(นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร) 
                                               นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 
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ส่วนท่ี  1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
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หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ดังต่อไปน้ี

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.2

1)
183,818.22           บาท
47,168.20             บาท
70,108.64             บาท

-                     บาท
99,021.00             บาท

-                     บาท
14,103,374.10       บาท
9,004,279.00         บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 หน้า 2

หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จํานวน  1  โครงการ
                                                 รวม  1,494,498.00  บาท

เงินกู้คงค้าง      -      บาท

1.  สถานะการคลัง

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายรับจริงท้ังส้ิน   38,664,085.16  บาท   ประกอบด้วย

ณ  วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2560
เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น                         39,164,347.04    บาท
เงินสะสม                                        13,064,159.97    บาท
ทุนสํารองเงินสะสม                            13,828,825.19    บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน       -       โครงการ
                                                 รวม   463,328.07   บาท

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

ตําบลทุ่งข้าวพวง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อีกครั้งหนึ่ง    ฉะนั้น  ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหารเทศบาล

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ณ  วันท่ี  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560   
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2) 15,156,316.00       บาท
2.1 ด้านการศึกษา 10,126,016.00       บาท
2.2 เบี้ยยังชีพ 4,866,400.00         บาท

163,900.00           บาท
3) รายจ่ายจริง  จํานวน   30,170,736.79   บาท  ประกอบด้วย 30,170,736.79      บาท

914,215.00           บาท
8,801,166.30         บาท
4,964,787.32         บาท

978,280.00           บาท
-                     บาท

45,000.00             บาท
4) 14,467,288.17       บาท

4.1 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้ตามภารกิจถ่ายโอน (ด้านการศึกษา) 9,297,788.17         บาท
4.2 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้ตามภารกิจถ่ายโอน (เบ้ียยังชีพ) 5,044,500.00         บาท
4.3 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้ระบุวัตถุประสงค์ (ด้านการศึกษา) 30,000.00             บาท
4.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 95,000.00             บาท

5) 2,098,382.43         บาท
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เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับภารกิจถ่ายโอน

เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับระบุวัตถุประสงค์ 

งบกลาง

รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี    

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
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2.1 รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 175,510.40           150,000.00           195,000.00           
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 58,289.74             50,000.00            57,700.00            
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 449,247.30           300,000.00           120,000.00           
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - -

110,818.00           150,000.00           231,600.00           
หมวดรายได้จากทุน - -
รวมรายได้จัดเก็บเอง 793,865.44          650,000.00         604,300.00          

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,168,326.55       16,400,000.00      18,725,000.00       
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 19,168,326.55      16,400,000.00     18,725,000.00      
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 27,883,495.00      35,150,000.00     36,070,700.00      

- ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหน้าท่ี 8,687,459.00         13,928,500.00      13,050,011.00      
- ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน (ศึกษา) 12,797,578.00       14,331,500.00      14,752,889.00       
- ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัถตุประสงค์(เบี้ยยังชีพ) 6,291,300.00         6,840,000.00        8,217,800.00        
- ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์(ไฟป่าและหมอกควัน) 50,000.00             50,000.00            50,000.00            
- ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์(อ.ส.ม.) 57,158.00             -                     

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,509,550.00      -                     
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38,393,045.00      35,150,000.00     36,070,700.00      

58,355,236.99      52,200,000.00     55,400,000.00      
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รวม

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่



2.2 รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบกลาง 793,311.11           7,848,020.00        9,314,015.00         
11,212,122.55       20,855,500.00      21,767,870.00       

ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,874,769.09        15,836,600.00      15,932,009.00       

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 5,714,549.84        4,736,880.00        5,628,106.00         
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 29,705.00            35,000.00            35,000.00             
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 308,900.00           2,888,000.00        2,723,000.00         

25,933,357.59      52,200,000.00     55,400,000.00      
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และหมวดค่าสาธารณูปโภค

จ่ายจากงบประมาณ

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่าย

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่
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ส่วนที่  2
เทศบัญญัติ

เร่ือง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
อําเภอเชียงดาว     จังหวัดเชียงใหม่

ของ

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่



ยอดรวม
15,522,430.00                     

แผนงานบริหารท่ัวไป 15,130,070.00                       
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 392,360.00                           

22,370,809.00                     
แผนงานการศึกษา 19,405,029.00                       
แผนงานสาธารณสุข 893,940.00                           
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 140,000.00                           
แผนงานเคหะและชุมชน -                                     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,128,920.00                        
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 802,920.00                           

8,192,746.00                       
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,092,746.00                        
แผนงานการเกษตร 100,000.00                           
แผนงานการพาณิชย์ -                                     

9,314,015.00                       
แผนงานงบกลาง 9,314,015.00                        

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 55,400,000.00                     
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ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านการเศรษฐกิจ

ด้านการดําเนินงานอ่ืน

ด้าน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ของ  เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ด้านบริหารงานท่ัวไป

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่



งบกลาง 8,927,015.00                      -                               -                                 8,927,015.00                    
บําเหน็จ/บํานาญ 387,000.00                        -                               -                                 387,000.00                      

รวมแผนงานงบกลาง 9,314,015.00                    -                             -                                9,314,015.00                  
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งาน

ด้านการดําเนินงานอื่น

งาน รวม

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

งบ
งาน งานงบกลาง

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



7,967,780.00                               2,323,090.00                             10,290,870.00                            
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00                                 -                                            2,624,640.00                               
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,343,140.00                                 2,323,090.00                               7,666,230.00                               

2,325,000.00                               2,296,000.00                             4,621,000.00                              
ค่าตอบแทน 370,000.00                                    431,000.00                                  801,000.00                                  
ค่าใช้สอย 1,555,000.00                                 680,000.00                                  2,235,000.00                               
ค่าวัสดุ 400,000.00                                    670,000.00                                  1,070,000.00                               
ค่าสาธารณูปโภค -                                              515,000.00                                  515,000.00                                  

119,800.00                                  43,400.00                                 163,200.00                                
ค่าครุภัณฑ์ 119,800.00                                    43,400.00                                   163,200.00                                  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                                              -                                            -                                            

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

20,000.00                                    -                                          20,000.00                                  
เงินอุดหนุน 20,000.00                                     20,000.00                                   

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,467,580.00                              4,662,490.00                             15,130,070.00                            
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งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



192,360.00                           
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                -                                       
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 192,360.00                            

160,000.00                                    200,000.00                           
ค่าตอบแทน -                                                -                                       
ค่าใช้สอย 160,000.00                                      160,000.00                            
ค่าวัสดุ -                                                40,000.00                              
ค่าสาธารณูปโภค -                                                -                                       

-                                              -                                     
ค่าครุภัณฑ์ -                                                -                                       
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                                                -                                       

-                                              -                                     
รายจ่ายอื่น -                                                -                                       

-                                              -                                     
เงินอุดหนุน -                                                -                                       

160,000.00                                    392,360.00                           
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 232,360.00                                             

งบรายจ่ายอื่น -                                                       
-                                                          

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

-                                                          

-                                                          

-                                                          

งบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

-                                                          

-                                                          
-                                                          

40,000.00                                               

-                                                       

-                                                       

-                                                          

งบลงทุน

40,000.00                                                 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยงบ
งบบุคลากร

192,360.00                                               

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

192,360.00                                             

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



1,511,100.00                   6,676,620.00                     8,187,720.00                                           
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                 -                                    -                                                          
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,511,100.00                    6,676,620.00                       8,187,720.00                                             

2,195,700.00                   5,880,309.00                     8,076,009.00                                           
ค่าตอบแทน 257,000.00                       127,200.00                         384,200.00                                                
ค่าใช้สอย 1,743,700.00                    3,795,322.00                       5,539,022.00                                             
ค่าวัสดุ 195,000.00                       1,902,787.00                       2,097,787.00                                             
ค่าสาธารณูปโภค -                                 55,000.00                           55,000.00                                                 

63,300.00                       400,000.00                        463,300.00                                             
ค่าครุภัณฑ์ 63,300.00                        -                                    63,300.00                                                 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                                 400,000.00                         400,000.00                                                

-                                -                                  -                                                        
รายจ่ายอื่น -                                 -                                    -                                                          

-                                2,678,000.00                     2,678,000.00                                           
เงินอุดหนุน -                                 2,678,000.00                       2,678,000.00                                             

3,770,100.00                   15,634,929.00                    19,405,029.00                                         
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งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมแผนงานการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

งาน รวมงบ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

698,940.00                                     -                                                 698,940.00                             
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                 -                                                   -                                         
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 698,940.00                                       -                                                   698,940.00                               

-                                               195,000.00                                       195,000.00                             
ค่าตอบแทน -                                                 -                                                   -                                         
ค่าใช้สอย -                                                 185,000.00                                         185,000.00                               
ค่าวัสดุ -                                                 10,000.00                                          10,000.00                                 
ค่าสาธารณูปโภค -                                                 -                                                   -                                         

-                                               -                                                 -                                        
ค่าครุภัณฑ์ -                                                 -                                                   -                                         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                                                 -                                                   -                                         

-                                               -                                                 -                                        
รายจ่ายอื่น -                                                 -                                                   -                                         

-                                               -                                                 -                                        
เงินอุดหนุน -                                                 -                                                   -                                         

698,940.00                                     195,000.00                                       893,940.00                             
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งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมแผนงานสาธารณสุข

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสาธารณสุข

งาน รวมงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



-                                                              
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) -                                                                 

140,000.00                                                    
ค่าตอบแทน -                                                                 
ค่าใช้สอย 140,000.00                                                      
ค่าวัสดุ -                                                                 
ค่าสาธารณูปโภค -                                                                 

-                                                              
ค่าครุภัณฑ์ -                                                                 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                                                                 

-                                                              
รายจ่ายอื่น -                                                                 

-                                                              
เงินอุดหนุน -                                                                 

140,000.00                                                    
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-                                                                             
-                                                                                

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 140,000.00                                                                  

-                                                                                
-                                                                                

งบรายจ่ายอื่น -                                                                             
-                                                                                

งบเงินอุดหนุน

-                                                                                
140,000.00                                                                     

-                                                                                
-                                                                                

งบลงทุน -                                                                             

งบบุคลากร -                                                                             
-                                                                                
-                                                                                

งบดําเนินงาน 140,000.00                                                                  

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมงบ

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



735,920.00                                 -                                                    735,920.00                             
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                             -                                                      -                                         
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 735,920.00                                  -                                                      735,920.00                               

-                                           378,000.00                                         378,000.00                             
ค่าตอบแทน -                                             -                                                      -                                         
ค่าใช้สอย -                                             378,000.00                                           378,000.00                               
ค่าวัสดุ -                                             -                                                      -                                         
ค่าสาธารณูปโภค -                                             -                                                      -                                         

-                                           -                                                    -                                       
ค่าครุภัณฑ์ -                                             -                                                      -                                         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                                             -                                                      -                                         

-                                           -                                                    -                                       
รายจ่ายอื่น -                                             -                                                      -                                         

-                                           15,000.00                                           15,000.00                               
เงินอุดหนุน -                                             15,000.00                                             15,000.00                                

735,920.00                                 393,000.00                                         1,128,920.00                          
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งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน รวมงบ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงานบริหารงานทั่วไป

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาและ งานวิชาการวางแผนและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

217,920.00                  -                      -                          -                      217,920.00           
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                             -                       -                            -                       -                     
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 217,920.00                   -                       -                            -                       217,920.00           

-                            240,000.00           335,000.00                -                      575,000.00           
ค่าตอบแทน -                             -                       -                            -                       -                     
ค่าใช้สอย -                             240,000.00            335,000.00                 -                       575,000.00           
ค่าวัสดุ -                             -                       -                            -                       -                     
ค่าสาธารณูปโภค -                             -                       -                            -                       -                     

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

-                            -                      -                          -                      -                     
รายจ่ายอื่น -                             -                       -                            -                       -                     

-                            -                      5,000.00                   5,000.00               10,000.00            
เงินอุดหนุน -                             -                       5,000.00                     5,000.00                10,000.00            

217,920.00                  240,000.00           340,000.00                5,000.00               802,920.00           
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมงบ

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



1,444,140.00                                             
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                            
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,444,140.00                                                

1,647,000.00                                             
ค่าตอบแทน 157,000.00                                                  
ค่าใช้สอย 750,000.00                                                  
ค่าวัสดุ 740,000.00                                                  
ค่าสาธารณูปโภค -                                                            

5,001,606.00                                             
ค่าครุภัณฑ์ 687,606.00                                                  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,314,000.00                                                

-                                                          
รายจ่ายอื่น -                                                            

-                                                          
เงินอุดหนุน -                                                            

8,092,746.00                                             
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-                                                                             
-                                                                                

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,092,746.00                                                                

687,606.00                                                                      
4,314,000.00                                                                    

งบรายจ่ายอื่น -                                                                             
-                                                                                

งบเงินอุดหนุน

157,000.00                                                                      
750,000.00                                                                      
740,000.00                                                                      

-                                                                                
งบลงทุน 5,001,606.00                                                                

งบบุคลากร 1,444,140.00                                                                
-                                                                                

1,444,140.00                                                                    
งบดําเนินงาน 1,647,000.00                                                                

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวมงบ

เท
ศบ

าล
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บล
ทุ่ง

ข้า
วพ
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 เช

ยีง
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

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

20,000.00                    80,000.00                     -                              100,000.00                           
ค่าตอบแทน -                              -                               -                                -                                     
ค่าใช้สอย -                              80,000.00                      -                                80,000.00                              
ค่าวัสดุ 20,000.00                      -                               -                                20,000.00                              
ค่าสาธารณูปโภค -                              -                               -                                -                                     

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

-                             -                              -                              -                                     
รายจ่ายอื่น -                              -                               -                                -                                     

-                             -                              -                              -                                     
เงินอุดหนุน -                              -                               -                                -                                     

20,000.00                    80,000.00                     -                              100,000.00                           
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รวมแผนงานการเกษตร

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวมงบ

เท
ศบ

าล
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บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
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ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ  1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2561
ข้อ  2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป
ข้อ  3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น

ข้อ  4

รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
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ด้านการดําเนินงานอ่ืน 9,309,015.00                      
งบกลาง 9,309,015.00                       

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 55,400,000.00                     

8,192,746.00                      
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,092,746.00                       
แผนงานการเกษตร 100,000.00                          
แผนงานการพาณิชย์ -                                    

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

19,405,029.00                      
893,940.00                          
140,000.00                          

-                                    
1,128,920.00                       

807,920.00                          

แผนงานการศึกษา

แผนงาน ยอดรวม
15,522,430.00                     
15,130,070.00                      

392,360.00                          
22,375,809.00                     

ด้านบริหารท่ัวไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจ

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น    55,400,000.00   บาท   โดยแยก

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่

55,400,000.00  บาท
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ข้อ  5

ข้อ  6
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ  7

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

 

ตําแหน่ง นายอําเภอเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทน
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ให้นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง    ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ

ให้นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง    มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี              เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560

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

เห็นชอบ
(นายฉอ้อน     เข่ือนเพชร)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมรายจ่าย 

-                                    
-                                    
-                                    
-                                    
-                                    
-                                  

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  -  บาท

งบกลาง -                                    
ยอดรวมงบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่



ยอดต่าง
(%)

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 87,821.97          94,954.79            102,949.87         102,492.05         7.33% 110,000.00         
2 ภาษีบํารุงท้องที่ 67,833.80          58,054.25            50,274.30           62,864.35           11.35% 70,000.00           
3 ภาษีป้าย 8,159.00            7,970.00             8,754.00            10,154.00           47.73% 15,000.00           

รวมหมวดภาษีอากร 163,814.77         160,979.04           161,978.17          175,510.40          11.10% 195,000.00          

1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 634.30              1,014.20             40.00                3,319.10            20.51% 4,000.00            
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 12,010.00          13,152.50            6,920.00            10,330.00           6.49% 11,000.00           
3 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 600.00              420.00                100.00               450.00               11.11% 500.00               
4 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 505.00              -                    6,464.40            7,007.40            2.75% 7,200.00            

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกแบบแปลน 100.00% 1,200.00            
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 100.00% 3,000.00            
อื่นๆ 100.00% 3,000.00            

5 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก -                   1,450.00             4,645.00            1,450.00            3.45% 1,500.00            
6 ค่าปรับการผิดสัญญา 120,582.60        139,585.00          28,565.12           34,007.24           -11.78% 30,000.00           
7 ค่าปรับอื่นๆ -                    886.00               12.87% 1,000.00            
8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 160.00              300.00                180.00               330.00               51.52% 500.00               
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รายรับจริง

ปี 2559 ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2561

รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

 
ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557

หมวดภาษีอากร

ปี 2558

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

เท
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ยอดต่าง
(%)

9 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ - 10.00                 1,035.00            510.00               292.16% 2,000.00            
ค่าใบอนุญาตเจาะบาดาล - - - 510.00               96.08% 1,000.00            
อื่นๆ - 1,000.00            

134,491.90       155,931.70         47,949.52          58,289.74          -1.01% 57,700.00          

1 ดอกเบี้ย 541,073.89        460,942.83          446,729.78         449,247.30         -73.29% 120,000.00         
2 รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ 18,834.84            

541,073.89       479,777.67         446,729.78        449,247.30        -73.29% 120,000.00        

1 ค่าขายแบบแปลน 55,000.00          47,300.00            73,100.00           59,300.00           1.18% 60,000.00           
2 ค่าเขียนแบบแปลน -
3 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร - 11,700.00           30.00                233.33% 100.00               
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 129,742.00        122,158.19          

ค่าบํารุงเครื่องชั่งน้ําหนัก 37,789.00           49,640.00           0.73% 50,000.00           
ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 8,600.00            1,290.00            16.28% 1,500.00            
อื่นๆ (กิจการประปา ม.7) 25,130.00           558.00               21405.38% 120,000.00         

184,742.00       169,458.19         156,319.00        110,818.00        108.99% 231,600.00        
รวมรายได้จัดเก็บ 1,024,122.56     966,146.60         812,976.47        793,865.44        -23.88% 604,300.00        

หน้า  21

ปี 2561

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

 
ประมาณการรายรับจริง

ปี 2559

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2561

รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ปี 2558ปี 2557ปี 2556
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ยอดต่าง
(%)

1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 7,666,057.18      8,712,078.68       8,646,165.68       8,311,355.92       -3.75% 8,000,000.00       
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ 3,639,353.37      2,529,454.58       3,959,520.45       4,060,888.04       -1.50% 4,000,000.00       
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 411,137.82        910,837.38          512,712.10         498,055.50         0.39% 500,000.00         
4 ภาษีสุรา 1,396,536.57      1,531,446.99       1,728,189.89       1,703,713.14       -0.22% 1,700,000.00       
5 ภาษีสรรพสามิต 3,053,189.58      2,084,177.23       2,978,388.17       3,665,729.18       -1.79% 3,600,000.00       
6 ค่าภาคหลวงแร่ 44,791.47          54,080.86            31,159.75           72,534.10           3.40% 75,000.00           
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 125,521.21        120,355.91          108,794.18         45,208.74           10.60% 50,000.00           
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 839,613.00        600,723.00          498,691.00         309,212.00         -2.98% 300,000.00         
9 ภาษีล้อเลื่อน 959,116.32         501,629.93         -0.32% 500,000.00         

17,176,200.20   16,543,154.63     19,422,737.54    19,168,326.55    -2.31% 18,725,000.00    

หน้า  22เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2561

ภาษีจัดสรร

รายรับจริง

ปี 2559

รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

 
ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2561

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดภาษีจัดสรร

ปี 2558
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ยอดต่าง
(%)

23,168,489.15     25,882,470.50      26,035,333.37      27,883,495.00      29.36% 36,070,700.00      

1 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท.ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 18,201,950.00    18,990,195.00      10,587,088.00     8,687,459.00       50.22% 13,050,011.00     
2 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 4,966,539.15      6,892,275.50       15,448,245.37     19,196,036.00     19.92% 23,020,689.00     
 2.1 ด้านการศึกษา 12,797,578.00     15.28% 14,752,889.00     

2.2 ด้านเบี้ยยังชีพ 6,291,300.00       30.62% 8,217,800.00       
2.3 ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 50,000.00           0.00% 50,000.00           
2.4 ด้าน อ.ส.ม. 57,158.00           -100.00% -

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,672,377.83     7,257,173.00      6,390,396.00      10,509,550.00    -100.00% -
 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,168,489.15     25,882,470.50      26,035,333.37      27,883,495.00      29.36% 36,070,700.00    
  รวมเงินอุดหนุน 30,840,866.98     33,139,643.50      32,425,729.37      38,393,045.00      -6.05% 36,070,700.00    

49,041,189.74   50,648,944.73     52,661,443.38    58,355,236.99    -5.06% 55,400,000.00    

หน้า  23

ปี 2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2561

รายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ปี 2558ปี 2556 ปี 2559

เงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรเงินจะเปลี่ยนแปลง

รวมทุกหมวด

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.)

 ปี 2557
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่ 

 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  55,400,000 บาท 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร         รวม   195,000  บาท 
  ประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      จ านวน 110,000  บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษโีดยประมาณการเพิ่มขึ้น   

                     กับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

  ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่       จ านวน  70,000  บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษโีดยประมาณการเพิ่มขึ้น  
                     กับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

  ประเภทภาษีป้าย        จ านวน   15,000  บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษโีดยประมาณการเพิ่มขึ้น  
                    กับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     รวม     57,700  บาท 
  ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร             จ านวน     4,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร              จ านวน   11,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์              จ านวน       500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ                จ านวน     7,200  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก              จ านวน     1,500  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

  ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา                 จ านวน   30,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทค่าปรับอ่ืนๆ                  จ านวน    1,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร               จ านวน       500  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
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  ประเภทค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ      จ านวน    2,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                รวม     120,000 บาท 
  ประเภทดอกเบี้ย                 จ านวน   120,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผ่านมา 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         รวม    231,600  บาท 
  ประเภทค่าขายแบบแปลน       จ านวน   60,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผ่านมา 
  ประเภทค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร      จ านวน       100  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผ่านมา 
  ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                 จ านวน 171,500  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร               รวม   18,725,000 บาท 
  ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ ก าหนดแผนฯ                 จ านวน   8,000,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

  ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ           จ านวน   4,000,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 

  ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ              จ านวน    500,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีสุรา               จ านวน  1,700,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีสรรพสามิต              จ านวน   3,600,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าภาคหลวงแร่              จ านวน      75,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกลเ้คียงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม              จ านวน     50,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผ่านมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      จ านวน   300,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผ่านมา 
  ประเภทภาษีล้อเลื่อน                                                                    จ านวน  500,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีท่ีผา่นมา 
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 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    รวม   36,070,700  บาท 
  (ช่ือและการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะกรรมการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่                 จ านวน  13,050,011 บาท 
 -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการใกล้เคยีงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน                จ านวน  23,020,689 บาท 
 - ด้านเบี้ยยังชีพ    จ านวน     8,217,800  บาท 
 - ด้านการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน จ านวน         50,000  บาท     

- ประมาณการตั้งรับด้านการศึกษา  จ านวน   14,752,889  บาท   โดย 

(1) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย  แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 

(2) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1198                     
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 

(3) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน อุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  แนบท้ายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2560  

(4) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป                
เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล            
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด                           
ที่ มท.0809.4/ว 1157  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

(5) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป              
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจ าปีงบประมาณ 2561               
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

(6) ถือปฏิบัติตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน                  
ส าหรับสนับสนุนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมส าหรับ                
พนักงานจ้าง ประจ าปี พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที่  มท.0809.4/ว 1326 ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2560 (ทั้ งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร                         
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561

1
1.1 598,675.12 696,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0.00% 695,520.00 
1.2 ประเภทค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ 102,596.74 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00% 120,000.00 
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ 102,596.74 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00% 120,000.00 
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 163,863.85 198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0.00% 198,720.00 
1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,280,105.66 1,443,388.00 1,374,480.00 1,374,480.00 1,490,400.00 0.00% 1,490,400.00 

รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,247,838.11 2,578,628.00 2,508,720.00 2,508,720.00 2,624,640.00 0.00% 2,624,640.00 
2 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 1,210,563.86 1,733,951.60 1,956,908.29 1,901,366.66 2,781,480.00 3.44% 2,877,060.00 
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 266,476.09 203,805.00 84,166.00 94,270.00 113,400.00 -21.16% 89,400.00 
2.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 62,639.00 67,200.00 77,587.10 98,900.00 144,000.00 0.00% 144,000.00 
2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล 1,035,276.00 1,128,571.69 1,864,718.70 1,873,699.92 2,009,040.00 0.00% 2,009,040.00 
2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล 489,964.00 456,777.64 282,910.00 258,526.62 223,640.00 0.00% 223,640.00 

         รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 3,064,918.95 3,590,305.93 4,266,290.09 4,226,763.20 5,271,560.00 1.36% 5,343,140.00 
5,312,757.06 6,168,933.93 6,775,010.09 6,735,483.20 7,896,200.00 0.91% 7,967,780.00 
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หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
ประเภทเงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ

               รวมงบบุคลากร

รายจ่ายจริงแผนงาน/งาน ประมาณการ

งบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

ด้านบริหารทั่วไป
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าตอบแทน

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 890,974.00 363,140.00 384,160.00 210,000.00 -26.19% 155,000.00 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 516,870.00 890,974.00 363,140.00 384,160.00 200,000.00 -25.00% 150,000.00 
สํานักปลัดเทศบาล

- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม - - - 10,000.00 -50.00% 5,000.00 
1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม 13,600.00 4,500.00 25,346.00 38,260.00 50,000.00 -80.00% 10,000.00 
1.3 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,780.00 - 1,680.00 2,100.00 10,000.00 -50.00% 5,000.00 
1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน 83,900.00 95,800.00 118,750.00 95,500.00 168,000.00 7.14% 180,000.00 
1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,341.00 11,471.50 10,306.75 12,026.75 20,000.00 0.00% 20,000.00 
1.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 37,643.00 8,267.00 - - - -

         รวมหมวดค่าตอบแทน 661,134.00 1,011,012.50 519,222.75 532,046.75 458,000.00 -19.21% 370,000.00 
2 หมวดค่าใช้สอย

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 296,604.05 273,340.49 249,450.51 406,000.00 -17.49% 335,000.00 
2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือฯลฯ 18,292.00 9,850.00 11,202.00 5,850.00 15,000.00 -33.33% 10,000.00 
2.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 126,590.00 286,754.05 260,338.49 243,600.51 336,000.00 -10.71% 300,000.00 
2.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ - - 1,800.00 - 35,000.00 -57.14% 15,000.00 
2.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล - - - - 20,000.00 -50.00% 10,000.00 
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รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประมาณการแผนงาน/งาน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 37,000.00 64,497.00 49,020.00 34,250.00 80,000.00 62.50% 130,000.00 

2.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ฯลฯ 5,200.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 
2.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 29,050.00 30,000.00 0.00% 30,000.00 
2.2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี - 100.00% 50,000.00 

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 711,316.04 432,252.75 252,060.70 1,140,000.00 -13.16% 990,000.00 
2.3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 479,597.45 232,657.70 - - 640,000.00 0.00% 640,000.00 
2.3.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯลฯ 685,100.00 137,450.00 117,780.00 57,550.00 200,000.00 -25.00% 150,000.00 
2.3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 45,994.00 175,261.44 160,752.75 146,495.70 200,000.00 -25.00% 150,000.00 
2.3.4 129,608.00 165,946.90 153,720.00 48,015.00 100,000.00 -50.00% 50,000.00 

2.4 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 29,620.70 82,605.56 153,769.94 258,147.13 200,000.00 -50.00% 100,000.00 
                รวมหมวดค่าใช้สอย 1,406,920.15 1,155,022.65 908,383.18 793,908.34 1,826,000.00 -14.84% 1,555,000.00 

3 หมวดค่าวัสดุ  
3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน 309,993.05 267,367.00 419,523.15 174,888.00 150,000.00 66.67% 250,000.00 
3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 20,191.00 32,572.00 26,525.00 23,963.00 15,000.00 -66.67% 5,000.00 
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 92,827.00 29,500.00 37,330.00 110,300.00 150,000.00 -100.00% - 
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 480,409.00 532,317.30 475,002.40 393,787.43 500,000.00 -100.00% - 

3.3 ประเภทวัสดุการเกษตร 6,410.00 6,505.00 19,388.00 25,000.00 -40.00% 15,000.00 
3.4 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 102,367.00 98,418.00 31,580.00 34,460.00 50,000.00 -40.00% 30,000.00 
3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 79,845.00 75,274.00 121,385.00 70,415.00 60,000.00 66.67% 100,000.00 

- 36,000.00 - - -
                 รวมหมวดค่าวัสดุ 1,092,042.05 1,041,953.30 1,166,733.55 807,813.43 950,000.00 -57.89% 400,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล

ประเภทวัสดุอื่นๆ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ประเภทค่าไฟฟ้า 274,126.28 349,366.97 362,385.29 422,866.42 450,000.00 -100.00% - 
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 56,486.14 93,881.72 68,524.29 24,577.27 45,000.00 -100.00% - 
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,264.40 74,000.00 65,758.06 44,099.69 60,000.00 -100.00% - 

     รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 335,876.82 517,248.69 496,667.64 491,543.38 555,000.00 -100.00% - 
                 รวมงบดําเนินงาน 3,495,973.02 3,725,237.14 3,091,007.12 2,625,311.90 3,789,000.00 -38.64% 2,325,000.00 

งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 269,190.00 85,055.00 197,480.00 -64.65% 69,800.00 

- ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 269,190.00 20,000.00 - 97,980.00 -100.00% - 

1.1 - - 100.00% 24,000.00 
1.1.1 เพื่อจัดซื้อรถตัดหญ้าพร้อมเครื่องยนต์ จํานวน 2 คัน - 100.00% 24,000.00 

 
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 86,300.00 - 41,800.00 49,900.00 -8.22% 45,800.00 

1.2.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล - 100.00% 22,000.00 
จํานวน 1  เครื่อง

1.2.2 เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง - 100.00% 2,800.00 
1.2.3 เพื่อจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล  - 100.00% 21,000.00 

จํานวน 1 เครื่อง
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - 49,600.00 -100.00% - 

1.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย 217,580.00 209,568.09 - - 100,000.00 -50.00% 50,000.00 
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)

486,770.00 315,868.09 85,055.00 - 297,480.00 -59.73% 119,800.00 
2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
- - - - - - 

                      รวมงบลงทุน 486,770.00 315,868.09 85,055.00 - 297,480.00 -59.73% 119,800.00 
งบเงินอุดหนุน
1 หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,000.00 27,000.00 37,000.00 37,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 

- อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองนะ  ตามโครงการจัดตั้ง 270,000.00 27,000.00 37,000.00 37,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
สถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ
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ประมาณการรายจ่ายจริง

            รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
1.2 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 
ตามโครงการรัฐพิธีเพื่อถวายความจงรักภักดี  ฯ

32,000.00 32,000.00 42,000.00 37,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 
32,000.00 32,000.00 42,000.00 37,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 

งบรายจ่ายอื่น
1 หมวดรายจ่ายอื่น

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

 
34,705.00 69,410.00 34,705.00 34,705.00 35,000.00 0.00% 35,000.00 
34,705.00 69,410.00 34,705.00 34,705.00 35,000.00 0.00% 35,000.00 

9,362,205.08 10,311,449.16 10,027,777.21 9,474,300.10 12,037,680.00 -13.04% 10,467,580.00 
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ประมาณการ

          รวมงานบริหารงานทั่วไป
                    รวมงบรายจ่ายอื่น

              รวมหมวดเงินอุดหนุน
                  รวมงบเงินอุดหนุน

             รวมหมวดรายจ่ายอื่น

แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561

1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 795,098.66 956,850.00 1,251,748.84 1,191,406.60 1,563,700.00 22.59% 1,917,010.00 
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 124,215.00 52,948.00 - 21,362.67 24,000.00 0.00% 24,000.00 
1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 54,016.67 42,000.00 55,500.00 60,000.00 0.00% 60,000.00 
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 99,120.00 105,601.00 138,790.00 288,015.00 263,040.00 13.94% 299,700.00 
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 18,000.00 17,675.00 21,060.00 21,346.67 22,380.00 0.00% 22,380.00 

         รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 1,036,433.66 1,187,090.67 1,453,598.84 1,577,630.94 1,933,120.00 20.17% 2,323,090.00 
1,036,433.66 1,187,090.67 1,453,598.84 1,577,630.94 1,933,120.00 20.17% 2,323,090.00 

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าตอบแทน

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 211,260.00 237,041.60 354,000.00 195,900.00 175,000.00 0.00% 175,000.00 
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 211,260.00 237,041.60 354,000.00 156,000.00 75,000.00 0.00% 75,000.00 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับคําสั่งจากเทศบาล 39,900.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - - - 6,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 
1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน 101,950.00 128,050.00 141,200.00 141,000.00 174,000.00 29.89% 226,000.00 
1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,404.00 3,404.00 1,702.00 5,970.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 316,614.00 368,495.60 496,902.00 348,870.00 379,000.00 13.72% 431,000.00 
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รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
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ประมาณการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

งบบุคลากร

               รวมงบบุคลากร
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
2 หมวดค่าใช้สอย

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 225,610.33 242,187.10 176,917.15 260,000.00 0.00% 260,000.00 
2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือฯลฯ - 69,277.00 15,653.86 2,130.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 
2.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 96,030.00 156,333.33 226,533.24 174,787.15 250,000.00 0.00% 250,000.00 

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 173,080.00 405,013.00 477,142.00 430,000.00 -11.63% 380,000.00 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯลฯ 26,300.00 - 62,750.00 44,120.00 60,000.00 33.33% 80,000.00 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจําปี 2560 - - - - - - - 
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ - 83,000.00 48,800.00 - - - - 

2.2.3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการค - 55,000.00 113,400.00 298,210.00 70,000.00 -28.57% 50,000.00 
2.2.4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ - 35,080.00 18,314.00 62,812.00 70,000.00 14.29% 80,000.00 
2.2.5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - - 161,749.00 72,000.00 200,000.00 -25.00% 150,000.00 
2.2.6 โครงการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) - - - 30,000.00 -33.33% 20,000.00 

2.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 19,140.00 29,283.50 26,137.98 25,445.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 
              รวมหมวดค่าใช้สอย 141,470.00 427,973.83 673,338.08 679,504.15 730,000.00 -6.85% 680,000.00 

3 หมวดค่าวัสดุ
3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน 92,603.00 93,979.00 71,905.00 58,772.00 50,000.00 60.00% 80,000.00 
3.2 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - 2,550.00 3,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 
3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - - - 100.00% 100,000.00 
3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - - - 100.00% 400,000.00 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 36,112.00 13,527.00 49,809.00 46,800.00 40,000.00 100.00% 80,000.00 

                 รวมหมวดค่าวัสดุ 128,715.00 107,506.00 124,264.00 108,572.00 100,000.00 570.00% 670,000.00 
4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า - - - - - 100.00% 400,000.00 
4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ - - - - - 100.00% 25,000.00 
4.3 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - - 100.00% 60,000.00 
4.2 ประเภทค่าไปรษณีย์ 21,213.00 15,084.00 19,886.00 17,729.00 40,000.00 -25.00% 30,000.00 

21,213.00 15,084.00 19,886.00 17,729.00 40,000.00 1187.50% 515,000.00 
รวมงบดําเนินงาน 608,012.00 919,059.43 1,314,390.08 1,154,675.15 1,249,000.00 83.83% 2,296,000.00 

1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 38,350.00 - - 109,400.00 -60.33% 43,400.00 
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน - - - 88,400.00 -93.44% 5,800.00 

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน    จํานวน   3   ตัว - 100.00% 5,800.00 
1.2 38,350.00 - 34,390.00 21,000.00 79.05% 37,600.00 

1.2.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง - 100.00% 32,000.00 
1.2.3 เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง - 100.00% 5,600.00 

- 38,350.00 - 34,390.00 109,400.00 -60.33% 43,400.00 
- 38,350.00 - 34,390.00 109,400.00 -60.33% 43,400.00 

1,644,445.66 2,144,500.10 2,767,988.92 2,766,696.09 3,291,520.00 41.65% 4,662,490.00 
9,362,205.08 10,311,449.16 10,311,449.16 9,474,300.10 12,037,680.00 -13.04% 10,467,580.00 

11,006,650.74 12,455,949.26 13,079,438.08 12,240,996.19 15,329,200.00 -1.30% 15,130,070.00 
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

ประมาณการ

รวมงานบริหารงานทั่วไป
รวมงานบริหารงานคลัง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

แผนงาน/งาน

งบลงทุน

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายจ่ายจริง
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน - 155,681.88 171,780.00 181,320.00 6.09% 192,360.00 
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล - 5,620.43 - - -

- - 161,302.31 171,780.00 181,320.00 6.09% 192,360.00 
งบดําเนินงาน

1 หมวดค่าวัสดุ
1.1 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 81,400.00 99,550.00 96,830.00 8,480.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 

81,400.00 99,550.00 96,830.00 8,480.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
81,400.00 99,550.00 96,830.00 8,480.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
81,400.00 99,550.00 258,132.31 180,260.00 231,320.00 0.45% 232,360.00 
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รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
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ประมาณการ

                   รวมหมวดค่าวัสดุ
                     รวมงบดําเนินงาน

แผนงาน/งาน

งบบุคลากร

                      รวมงบบุคลากร

รายจ่ายจริง

               รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์อํานวยการ 10,000.00 - - - - -
จัดระบบบริการเพื่อสาธารณะให้แก่ประชาชน (Zoning)

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของ 159,667.00 179,565.00 140,625.80 - 90,000.00 -44.44% 50,000.00 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

1.1.2 โครงการอบรมศึกษาดูงาน อปพร. - 75,000.00 -33.33% 50,000.00 
1.1.3 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย - 20,000.00 0.00% 20,000.00 
1.1.4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ - 20,000.00 0.00% 20,000.00 
1.1.5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ - 20,000.00 0.00% 20,000.00 

            รวมหมวดค่าใช้สอย 169,667.00 179,565.00 140,625.80 - 225,000.00 -28.89% 160,000.00 
              รวมงบดําเนินงาน 169,667.00 179,565.00 140,625.80 - 225,000.00 -28.89% 160,000.00 

169,667.00 179,565.00 140,625.80 - 225,000.00 -28.89% 160,000.00 
                                รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 251,067.00 279,115.00 398,758.11 180,260.00 456,320.00 -14.02% 392,360.00 
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                รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายจริง
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ประมาณการแผนงาน/งาน

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 166,011.92 219,430.00 310,760.00 485,640.00 1,247,640.00 -10.42% 1,117,620.00 
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล 21,150.00 3,650.00 18,660.00 19,520.00 48,000.00 0.00% 48,000.00 
1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง - - - - 218,400.00 -80.77% 42,000.00 
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 232,895.00 362,270.00 359,450.00 251,194.32 381,240.00 -26.69% 279,480.00 
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 158,645.00 200,040.00 12,465.00 14,993.32 39,540.00 -39.30% 24,000.00 

578,701.92 785,390.00 701,335.00 771,347.64 1,934,820.00 -21.90% 1,511,100.00 
578,701.92 785,390.00 701,335.00 771,347.64 1,934,820.00 -21.90% 1,511,100.00 

1 หมวดค่าตอบแทน
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น 880,230.00 1,019,100.00 356,613.60 391,600.00 150,000.00 0.00% 150,000.00 
1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000.00 0.00% 5,000.00 
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,093.50 3,462.00 - - 10,000.00 200.00% 30,000.00 
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 8,674.00 11,920.00 - - - - - 

1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน - - 42,000.00 71.43% 72,000.00 
897,997.50 1,034,482.00 356,613.60 391,600.00 207,000.00 24.15% 257,000.00 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
2 หมวดค่าใช้สอย

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 440,269.00 773,178.00 726,492.96 755,091.98 1,409,000.00 -7.67% 1,301,000.00 
2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ - - - - 5,000.00 0.00% 5,000.00 
2.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 195,500.00 466,820.00 418,541.36 747,225.76 1,404,000.00 -7.69% 1,296,000.00 
2.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน 244,769.00 306,358.00 307,951.60 7,866.22 - - - 

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ 300,150.00 900,942.00 508,400.00 233,400.00 360,000.00 -5.56% 340,000.00
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 96,000.00 133,700.00 172,960.00 49,200.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
2.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 63,604.00 318,212.00 140,630.00 104,200.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 
2.2.3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 79,880.00 80,000.00 80,000.00 40,000.00     0.00% 40,000.00      
2.2.4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาพัฒนา 60,546.00 369,150.00 109,810.00 - 75,000.00     33.33% 100,000.00    

ศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
2.2.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนากิจการ - 5,000.00 - 20,000.00     -100.00% -              

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

2.2.6 ใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กช่วงปิดภาคเรียน - - - 25,000.00     -100.00% -              
2.3 - - - 6,800.00 30,000.00     242.33% 102,700.00    

740,419.00 1,674,120.00 1,234,892.96 995,291.98 1,799,000.00 -3.07% 1,743,700.00 
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รวมหมวดค่าใช้สอย
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
3 หมวดค่าวัสดุ

 3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน 54,123.00 74,773.73 45,669.00 35,182.00 50,000.00 40.00% 70,000.00 
3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 51,232.00 47,123.00 50,000.00 - 30,000.00 0.00% 30,000.00 
3.3 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,788.00 14,188.00 14,700.00 - 15,000.00 0.00% 15,000.00 
3.4 ประเภทวัสดุกีฬา 99,960.00 97,968.00 99,989.00 - 50,000.00 -40.00% 30,000.00 
3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,544.00 29,914.00 28,073.00 12,355.00 30,000.00 66.67% 50,000.00 
3.6 ประเภทวัสดุการศึกษา 209,998.00 59,800.00 97,840.00 - 75,000.00 -100.00% - 
3.7 ประเภทวัสดุดนตรี 14,825.00 50,000.00 29,950.00 - 25,000.00 -100.00% - 

465,470.00 373,766.73 366,221.00 47,537.00 275,000.00 -29.09% 195,000.00 
4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

- - - - - - - 
2,103,886.50 3,082,368.73 1,957,727.56 1,434,428.98 2,281,000.00 -3.74% 2,195,700.00 

งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์

 1.1 ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 60,000.00 59,800.00 60,000.00 - - - - 
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 47,090.00 - 100.00% 43,000.00 

1.2.1 คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง - 100.00% 22,000.00 
1.2.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง - 100.00% 21,000.00 

1.3 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน - - 100.00% 20,300.00 
1.3.1 เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุต   - 100.00% 14,700.00 

พร้อมกระจก จํานวน 3 ตัว
1.3.2 เพื่อจัดซื้อเก้าสํานักงานแบบมีแขนและพนักพิง   - 100.00% 5,600.00 

ปรับระดับได้ จํานวน 4 ตัว
1.4 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 511,000.00 - - - 

60,000.00 59,800.00 60,000.00 558,090.00 - 100.00% 63,300.00 
60,000.00 59,800.00 60,000.00 558,090.00 - 100.00% 63,300.00 

2,742,588.42 3,927,558.73 2,719,062.56 2,763,866.62 4,215,820.00 -10.57% 3,770,100.00 
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

ประมาณการแผนงาน/งาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจ่ายจริง

รวมงบลงทุน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานถ่ายโอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน 703,080.00 2,786,520.00 1,668,225.00 2,354,092.56 3,607,360.00 11.37% 4,017,680.00 
1.2 ประเภทเงินวิทยฐานะ - - 116,900.00 134,400.00 31.25% 176,400.00 
1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง - - - - 100.00% 134,400.00 
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานถ่ายโอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน 362,800.00 374,880.00 10,850.00 9,933.34 48,000.00 -18.13% 39,300.00 
1.5 ประเภทเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 1,391,192.67 1,687,440.00 3.72% 1,750,200.00 
1.6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ( เงินกรมฯ จํานวน 225600 บาท ) 416,605.00 491,920.00 3.27% 508,000.00 
1.7 เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง (เงินกรมฯ จํานวน 36000 บาท) 57,842.84 41,700.00 21.44% 50,640.00 

1,065,880.00 3,161,400.00 1,679,075.00 4,346,566.41 6,010,820.00 11.08% 6,676,620.00 
1,065,880.00 3,161,400.00 1,679,075.00 4,346,566.41 6,010,820.00 11.08% 6,676,620.00 

1 หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่าสวัสดิการสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร) - 72,900.00 -40.74% 43,200.00 
1.2 ค่าเช่าบ้าน - - 100.00% 84,000.00 

- - - - 72,900.00 74.49% 127,200.00 
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2 หมวดค่าใช้สอย

2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.1.1 เพื่อใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศพด.ในสังกัดเท 60,000.00 60,000.00 - - 50,000.00     0.00% 50,000.00     
2.1.2 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 903,885.00 1,203,458.10 1,541,820.00 825,800.00 1,552,000.00 -1.52% 1,528,400.00 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 903,885.00 1,203,458.10 1,541,820.00 825,800.00 1,552,000.00 -1.52% 1,528,400.00 
2.1.3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 10,800.00 - 412,600.00 537,600.00 676,600.00 5.32% 712,600.00 

ชองท้องถิ่น
2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท. 40,000.00 4,000.00 40,000.00     0.00% 40,000.00     

จํานวน 2 โรงเรียน

2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน 33,600.00 33,600.00 33,600.00    0.00% 33,600.00    
(1)ระบบ ADSL 19,200.00     0.00% 19,200.00     
(2) ระบบ WIFi 14,400.00     0.00% 14,400.00     

2.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน 200,000.00 200,000.00 200,000.00    0.00% 200,000.00    
2.1.3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน 100,000.00 100,000.00 100,000.00    0.00% 100,000.00    

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 42,000.00     -100.00% -              
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ 10,800.00 22,000.00     -100.00% -              

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
2.1.3.5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํา - - 39,000.00 39,000.00    512.82% 239,000.00   

(1) โรงเรียนละ 15,000.-บาท 30,000.00     0.00% 30,000.00     
(2) ครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3000 บาท 6,000.00       0.00% 6,000.00       
(3) เจ้าหน้าที่ อปท. จํานวน 1 คนๆละ 3000 บาท 3,000.00       0.00% 3,000.00       
(4) สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท -              100.00% 200,000.00    

2.1.3.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -              100.00% 100,000.00    
"สถานศึกษาพอเพียง"สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

2.1.3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน 100,000.00 100,000.00    -100.00% -              
2.1.3.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.  100,000.00 100,000.00    -100.00% -              

2.1.4 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน) 34,000.00 16,500.00 33,000.00     66.67% 55,000.00     
2.1.5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล - - 759,293.00 741,942.00 721,800.00 22.77% 886,122.00 

(1) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว โรงเรียนในสังกัด 398,179.00 395,200.00 386,900.00    30.42% 504,600.00    
(2) ค่าหนังสือเรียน  จํานวน 2 โรงเรียน 107,516.00 104,832.00 104,500.00    11.89% 116,922.00    
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 2 โรงเรียน 69,800.00 68,385.00 68,510.00     8.33% 74,220.00     
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 2 โรงเรียน 74,370.00 73,620.00 60,840.00     31.95% 80,280.00     
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 2 โรงเรียน 109,428.00 99,905.00 101,050.00    8.96% 110,100.00    

2.1.6 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส -              -         16,000.00    
(1) ค่าวัสดุการศึกษา -              -         10,000.00     
(2) ค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส -              -         6,000.00       
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รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/งาน ประมาณการ
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2.1.7 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 196,800.00 195,500.00    0.87% 197,200.00    
2.1.8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของ รร. ในสังกัด - 40,000.00     275.00% 150,000.00    
2.1.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวิชาการของนักเรียน ในสังกัด - 50,000.00     0.00% 50,000.00     
2.1.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กช่วงปิดภาคเรีย - - -              100.00% 25,000.00     
2.1.11 -              100.00% 50,000.00     
2.1.12 -              100.00% 75,000.00     

974,685.00 1,263,458.10 2,747,713.00 2,318,642.00 3,318,900.00 14.35% 3,795,322.00 
3 หมวดค่าวัสดุ

3.1 ประเภทอาหารเสริม (นม) 1,062,082.04 1,829,571.38 2,042,743.60 1,875,081.12 1,750,800.00 8.68% 1,902,787.00 
1,062,082.04 1,829,571.38 2,042,743.60 1,875,081.12 1,750,800.00 8.68% 1,902,787.00 

4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
4.1 ค่าไฟฟ้าและประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 3,103.52 25,000.00 0.00% 25,000.00 
4.2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ศพด. ในสังกัด - 30,000.00 0.00% 30,000.00 

- - - 3,103.52 55,000.00 0.00% 55,000.00 
2,036,767.04 3,093,029.48 4,790,456.60 4,196,826.64 5,197,600.00 13.14% 5,880,309.00 

งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์

- - - - - - -
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

รายจ่ายจริง
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

รวมหมวดค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

แผนงาน/งาน

รวมหมวดค่าวัสดุ

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
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2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ)
2.1.1 เพื่อใช้เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเป้า - 620,293.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00% 200,000.00 

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

อนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง และอาคารประกอบ
- 646,987.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00% 400,000.00 
- 646,987.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00% 400,000.00 

 งบเงินอุดหนุน
1 หมวดเงินอุดหนุน

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000.00 30,000.00 - - - - - 

1.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,997,600.00 2,997,600.00 2,332,600.00 2,921,000.00 2,838,000.00 -5.64% 2,678,000.00 
1.2.1 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นค่าอาหารกลางวัน 2,680,000.00 2,680,000.00 2,143,000.00 2,711,000.00 2,708,000.00 -5.91% 2,548,000.00 

- อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษา 117,600.00 117,600.00 89,600.00 - - - - 
นอกโรงเรียน (อาหารกลางวัน)
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รวมหมวดค่าดินและสิ่งก่อสร้าง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รวมงบลงทุน

รายจ่ายจริง ประมาณการแผนงาน/งาน
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1.2.2 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสังกัด สพฐ. 40,000.00 40,000.00 80,000.00 160,000.00 80,000.00 0.00% 80,000.00 
1.2.3 อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 140,000.00 140,000.00 - 50,000.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 

ตําบลทุ่งข้าวพวง
1.2.4 อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอก 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - - 

โรงเรียน (ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย)

3,027,600.00 3,027,600.00 2,332,600.00 2,921,000.00 2,838,000.00 -5.64% 2,678,000.00 
6,130,247.04 9,929,016.48 9,202,131.60 11,864,393.05 14,446,420.00 8.23% 15,634,929.00 

8,872,835.46 13,856,575.21 11,921,194.16 14,628,259.67 18,662,240.00 3.98% 19,405,029.00 
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รวมหมวดเงินอุดหนุน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รวมแผนงานการศึกษา
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 205193.33 222000 537,540.00 25.56% 674,940.00 
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 0.00 0.00 24,000.00 0.00% 24,000.00 

205,193.33 222,000.00 561,540.00 24.47% 698,940.00 
205,193.33 222,000.00 561,540.00 24.47% 698,940.00 

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 213,247.00 577,058.00 91,691.00 2,061.20 285,000.00 -35.09% 185,000.00 
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ 30,812.00 38,497.00 35,241.00 0.00 50,000.00 -40.00% 30,000.00 

ฉุกเฉินประจําตําบลทุ่งข้าวพวง
1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 82,435.00 148,111.00 56,450.00 2,061.20 90,000.00 0.00% 90,000.00 

  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 100,000.00 390,450.00 0.00 0.00 - - - 

เพิ่มพูนความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําตําบล
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมงบบุคลากร
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายจริงแผนงาน/งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
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1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านนําร่องบริหารจัดการขยะ 0.00 0.00 50,000.00 -60.00% 20,000.00 
1.1.4 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารสะอาด รสชาดอร่อย 0.00 0.00 50,000.00 -60.00% 20,000.00 
1.1.5 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 0.00 0.00 45,000.00 -44.44% 25,000.00 

213,247.00 577,058.00 91,691.00 2,061.20 285,000.00 -35.09% 185,000.00 
2 หมวดค่าวัสดุ

2.1 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 40,000.00 -75.00% 10,000.00 
รวมหมวดค่าวัสดุ 40,000.00 -75.00% 10,000.00 

213,247.00 577,058.00 91,691.00 0.00 325,000.00 -40.00% 195,000.00 
งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 130,000.00 -100.00% - 

- - - 130,000.00 -100.00% - 
รวมงบลงทุน 130,000.00 -100.00% - 

งบเงินอุดหนุน
1 หมวดเงินอุดหนุน

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1.1.1 - 105,000.00 52,500.00 52,500.00 - - - 

213,247.00 682,058.00 144,191.00 52,500.00 455,000.00 -57.14% 195,000.00 
213,247.00 682,058.00 144,191.00 52,500.00 1,016,540.00 -12.06% 893,940.00 
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รวมแผนงานสาธารณสุข

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการ

โครงการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

แผนงาน/งาน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

              รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

รายจ่ายจริง

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน
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งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทา 24,000.00 13,000.00 6,000.00 0.00 35,000.00 -14.29% 30,000.00 

ความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

1.1.2 โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 0.00 15,000.00 -33.33% 10,000.00 
1.1.3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 0.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

24,000.00 13,000.00 6,000.00 0.00 150,000.00 -6.67% 140,000.00 
24,000.00 13,000.00 6,000.00 0.00 150,000.00 -6.67% 140,000.00 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 หน้า  50

แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

รวมหมวดค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ประมาณการ

ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561

1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน - - 202,076.72  231,480.00  241,440.00    52.14% 367,320.00    
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - 203,280.00  211,800.00  220,800.00    56.07% 344,600.00    
1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง -               100.00% 24,000.00      

- - 405,356.72     443,280.00     462,240.00   59.21% 735,920.00    
- - 405,356.72     443,280.00     462,240.00   59.21% 735,920.00    

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 539,039.00 457,314.00 141,200.00 293,650.00 691,000.00 -45.30% 378,000.00    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 120,000.00 120,000.00 0.00 18,600.00 30,000.00 -83.33% 5,000.00 

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 22,350.00 23,328.00 24,900.00 38,250.00 40,000.00 -12.50% 35,000.00 
ช่วงปิดภาคเรียน

1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 19,764.00 12,522.00 22,930.00 56,550.00 50,000.00 -40.00% 30,000.00 
แผนการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 หน้า  51

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร
รวมงานบริหารทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริม 10,000.00 9,658.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

และพัฒนาสถาบันครอบครัว
1.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - 46,800.00 0.00 74,050.00 100,000.00 -50.00% 50,000.00 

ของกลุ่มผู้นําชุมชน สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร บุคลากร ฯลฯ
1.1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 120,000.00 81,400.00 0.00 87,550.00 50,000.00 -60.00% 20,000.00 

ของกลุ่มผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง
1.1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม สร้างชุมชน    113,125.00 - 20,970.00 8,200.00 70,000.00 42.86% 100,000.00 

และโรงเรียน เข้มแข็งปลอดยาเสพติด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน 5,000.00 - 0.00

1.1.8 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 35,800.00 61,500.00 72,400.00 0.00 50,000.00 -60.00% 20,000.00 
1.1.9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ - 63,050.00 0.00 10,450.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 

ในการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมตําบลทุ่งข้าวพวง
1.1.10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน 18,000.00 39,056.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 
1.1.11 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นฯ 19,000.00 0.00% 19,000.00 
1.1.12 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 19,000.00 0.00% 19,000.00 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 183,000.00 -100.00% - 
539,039.00 457,314.00 141,200.00 293,650.00 691,000.00 -45.30% 378,000.00 
539,039.00 457,314.00 141,200.00 293,650.00 691,000.00 -45.30% 378,000.00 
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รวมหมวดค่าใช้สอย

แผนงาน/งาน

รวมงบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
งบเงินอุดหนุน

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 5,000.00 5,000.00 

  - อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเชียงดาว 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 - - - 
1.2 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ 43,000.00 41,600.00 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 

1.2.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว ตามโครงการออกร้านแสดง - 5,000.00 0.00% 5,000.00 
สินค้าหัตถกรรมและผลิตภันฑ์พื้นบ้านฯ OTOP ประจําปี 2561

1.3 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 10,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 
 - อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพ - 10,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

บ้านทุ่งข้าวพวง

5,000.00 48,000.00 41,600.00 10,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
5,000.00 48,000.00 41,600.00 10,000.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 

544,039.00 505,314.00 182,800.00 303,650.00 706,000.00 -44.33% 393,000.00 
544,039.00 505,314.00 182,800.00 303,650.00 1,168,240.00 -3.37% 1,128,920.00 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 หน้า  53

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมงบเงินอุดหนุน

แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561

1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - 192,959.00 200,880.00 208,920.00 4.31% 217,920.00 

- - 192,959.00 200,880.00 208,920.00 4.31% 217,920.00 
- - 192,959.00 200,880.00 208,920.00 4.31% 217,920.00 

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน - 165,788.00 93,304.00 100,000.00 50.00% 150,000.00 
1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนในสังกัด 38,947.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 
1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาชุมชนตําบลทุ่งข้าวพวง 40,000.00 

 1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬารวมพล 18,800.00 238,824.00 50,000.00 20,800.00 50,000.00 -100.00% - 
คนท้องถิ่นและกีฬาสหมิตร

18,800.00 238,824.00 215,788.00 153,051.00 200,000.00 20.00% 240,000.00 
18,800.00 238,824.00 215,788.00 153,051.00 200,000.00 20.00% 240,000.00 
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร
รวมงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
งบเงินอุดหนุน

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ - - - 
เด็กและเยาวชนทางด้านกีฬาอําเภอเชียงดาว

- - - - - - - 
18,800.00 238,824.00 215,788.00 153,051.00 200,000.00 20.00% 240,000.00 

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 149,900.00 125,300.00 26,100.00 48,275.00 50,000.00 30.00% 65,000.00 

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีชนเผ่า 43,000.00 150,000.00 59,000.00 150,000.00 60,000.00 0.00% 60,000.00 
1.1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา 169,650.00 151,965.00 29,750.00 64,109.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 
1.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 399,355.00 397,900.00 399,445.00 85,000.00 80,000.00 0.00% 80,000.00 
1.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง(ประเพณียี่เป็งหมู่บ 105,000.00 149,800.00 140,000.00 72,900.00 60,000.00 0.00% 60,000.00 
1.1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - 100.00% 30,000.00 

866,905.00 974,965.00 654,295.00 420,284.00 290,000.00 15.52% 335,000.00
866,905.00 974,965.00 654,295.00 420,284.00 290,000.00 15.52% 335,000.00 
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เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รวมงบดําเนินงาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

แผนงาน/งาน

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รวมหมวดค่าใช้สอย

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
งบเงินอุดหนุน

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์อําเภอเชียงดาว 5,000.00 5,000.00       5,000.00      5,000.00     5,000.00      0.00% 5,000.00      
1.2 ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 120,000.00 80,000.00    120,000.00  20,000.00   -            -    -            

1.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดห้ว 20,000.00 20,000.00     20,000.00    -             -            
1.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 20,000.00 20,000.00     20,000.00    20,000.00    -             -    -            

วันอาทิตย์วัดสว่างมงคล
1.2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาธรรมศึกษาและภาษาบาลี 20,000.00 - 20,000.00    -            
1.2.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงน้ํา 20,000.00 - 20,000.00    -            -             -    -            

องค์พระธาตุ  วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง
1.2.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงน้ํา 20,000.00 20,000.00     20,000.00    -            -             -    -            

องค์พระธาตุ  วัดพระธาตุศรีสามรักษ์
1.2.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงน้ํา 20,000.00 20,000.00     20,000.00    -            -             -    -            

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

องค์พระธาตุดอยปานต่าง วัดห้วยเป้า
120,000.00 85,000.00 125,000.00 25,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 
120,000.00 85,000.00 125,000.00 25,000.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 
986,905.00 1,059,965.00 779,295.00 445,284.00 295,000.00 15.25% 340,000.00 
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รวมหมวดเงินอุดหนุน

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

ประมาณการแผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

 1.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาวเพื่อจ่ายเป็นค่า 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 0.00% 5,000.00 
 ใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42
 ประจําปี 2561

1.1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่า 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 -100.00% - 
ใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  

 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -50.00% 5,000.00 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -50.00% 5,000.00 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -50.00% 5,000.00 
1,015,705.00 1,308,789.00 1,005,083.00 799,215.00 713,920.00 12.47% 802,920.00 
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงินอุดหนุน

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายจริง

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 443,810.00 326,630.00 441,480.00 649,123.56 1,098,720.00 -22.82% 847,980.00 
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล 77,050.00 15,660.00 18,660.00 4,480.00 24,000.00 100.00% 48,000.00 
1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 61,016.67 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00 
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 145,560.00 140,590.00 235,686.57 409,200.00 441,800.00 0.99% 446,160.00 
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 74,070.00 53,700.00 30,335.05 56,933.34 60,000.00 0.00% 60,000.00 

740,490.00 597,596.67 768,161.62 1,161,736.90 1,666,520.00 -13.34% 1,444,140.00 
740,490.00 597,596.67 768,161.62 1,161,736.90 1,666,520.00 -13.34% 1,444,140.00 

งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าตอบแทน

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 161,614.00 140,000.00 95,050.00 50,000.00 100.00% 100,000.00 
1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - - - - 5,000.00 0.00% 5,000.00 
1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 39,000.00 69,000.00 114,000.00 -63.16% 42,000.00 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

        รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการแผนงาน/งาน

ด้านการเศรษฐกิจ

รายจ่ายจริง

               รวมงบบุคลากร
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,639.00 1,702.00 1,702.00 - 10,000.00 0.00% 10,000.00
1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,225.00 6,406.00 - - -

รวมค่าตอบแทน 206,478.00 8,108.00 1,702.00 164,050.00 179,000.00 -12.29% 157,000.00 
งบดําเนินงาน

2 หมวดค่าใช้สอย
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 67,269.00 46,906.00 194,905.34 164,502.50 265,000.00 41.51% 375,000.00 

2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 40,440.00 11,244.00 16,504.50 15,000.00 0.00% 15,000.00 
2.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 26,829.00 183,661.34 147,998.00 100,000.00 160.00% 260,000.00 
2.1.3 โครงการบริหารจัดการด้านเกษตรและแหล่งน้ํา(LSEP) - 150,000.00 100.00% 100,000.00 

2.2 14,832.00 13,580.00 24,042.00 57,190.00 75,000.00 0.00% 75,000.00 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.1 พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา - 10,500.00 12,850.00 29,450.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 
2.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,832.00 3,080.00 11,192.00 27,740.00 25,000.00 0.00% 25,000.00 

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
2.3 5,230.00 10,050.00 39,200.00 153,343.10 300,000.00 0.00% 300,000.00 

บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ 5,230.00 10,050.00 39,200.00 153,343.10 300,000.00 0.00% 300,000.00 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

87,331.00 70,536.00 258,147.34 375,035.60 640,000.00 17.19% 750,000.00 
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/งาน

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

รายจ่ายจริง

รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
3 หมวดค่าวัสดุ

 3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน 29,013.00 51,582.00 22,095.00 17,775.00 25,000.00 0.00% 25,000.00 
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 139,250.00 150,844.00 242,725.00 87,208.00 125,000.00 0.00% 125,000.00 
3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 393,675.00 300,062.00 427,746.00 745,375.00 250,000.00 40.00% 350,000.00 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมทั่วไป
3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 0.00 5,000.00 3900.00% 200,000.00 
3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500.00 47,000.00 - 864.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 
3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 39,408.00 49,957.00 19,890.00 49,840.00 25,000.00 0.00% 25,000.00 

602,846.00 599,445.00 712,456.00 901,062.00 445,000.00 66.29% 740,000.00 
896,655.00 599,445.00 712,456.00 1,440,147.60 1,264,000.00 30.30% 1,647,000.00 

งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 55,400.00 

 1.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15,000.00 - - 100.00% 27,606.00
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 100.00% 27,606.00

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - - - 100.00% 660,000.00
- เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา 100.00% 660,000.00

1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 40,400.00 - - - - 
1.4 ประเภทครุภัณ์โฆษณาและเผยแพร่ - 9,370.00 - - - - 

55,400.00 9,370.00 - - 100.00% 687,606.00 
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แผนงาน/งาน

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

รวมงบดําเนินงาน
รวมหมวดค่าวัสดุ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการ
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,500,000.00 3,800,000.00 13.53% 4,314,000.00 

2.1 ประเภทค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ - 
2.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 3,868,800.00 2,040,100.00 
2.3 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 477,000.00 2,984,914.00 2,661,000.00 7.52% 2,861,000.00 

2.3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100.00% 163,000.00 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า  (ซอยบ่อขยะ)

2.3.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   100.00% 189,000.00 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า (ซอยนายยี่ จองแก้ว)

2.3.3 โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100.00% 108,000.00 
ถนนสายหลัก  หมู่ที่ 2  บ้านแม่กอน จุดที่ 1

2.3.4 โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100.00% 243,000.00 
ถนนสายหลัก  หมู่ที่ 2  บ้านแม่กอน จุดที่ 2

2.3.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง 100.00% 415,000.00 
(ซอยนางวิภา คนครอง)

2.3.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  100.00% 195,000.00 
หย่อมบ้านปางเบาะ

2.3.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  100.00% 192,000.00 
บ้านแม่จา (บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ํา)

2.3.8 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  100.00% 218,000.00 
หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 
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เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
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แผนงาน/งาน รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
2.3.9 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  100.00% 355,000.00 

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว  
2.3.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  100.00% 207,000.00 

บ้านขุนคอง
2.3.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 100.00% 71,000.00 

หย่อมบ้านปางกาง
2.3.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 100.00% 339,000.00 

บ้านห้วยตีนตั่ง (บริเวณบ้านนายแดง-บ่อขยะ)
2.3.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   100.00% 166,000.00 

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2.4 723,650.00 641,000.00 139,725.00 1,139,000.00 27.57% 1,453,000.00 

1,200,650.00 2,500,000.00 2,040,100.00 3,124,639.00 3,800,000.00 13.53% 4,314,000.00 
1,200,650.00 2,555,400.00 2,049,470.00 3,124,639.00 3,800,000.00 31.62% 5,001,606.00 

1 หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 883,350.45 - - 

รวมงบเงินอุดหนุน - 883,350.45 - - - 
2,837,795.00 3,752,441.67 4,413,438.07 5,726,523.50 6,730,520.00 20.24% 8,092,746.00 
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งบเงินอุดหนุน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

รายจ่ายจริง
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/งาน ประมาณการ

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าวัสดุ

1.1 ประภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - - - 
1.2 ประเภทวัสดุการเกษตร 18,500.00 - 49,640.00 11,755.00 25,000.00 -20.00% 20,000.00 

18,500.00 - 49,640.00 11,755.00 25,000.00 -20.00% 20,000.00 
 18,500.00 - 49,640.00 11,755.00 25,000.00 -20.00% 20,000.00 

18,500.00 - 49,640.00 11,755.00 25,000.00 -20.00% 20,000.00 
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แผนงานการเกษตร

ประมาณการแผนงาน/งาน รายจ่ายจริง

รวมงบดําเนินงาน
รวมหมวดค่าวัสดุ

ด้านเศรษฐกิจ

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร
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งบดําเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ 60,000.00 45,000.00 93,650.00 85,445.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 
ป่าต้นน้ํา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

60,000.00 45,000.00 93,650.00 85,445.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 
 60,000.00 45,000.00 93,650.00 85,445.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 

60,000.00 45,000.00 93,650.00 85,445.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 
78,500.00 45,000.00 143,290.00 97,200.00 125,000.00 -20.00% 100,000.00 
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รวมแผนงานการเกษตร

ประมาณการ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

แผนงาน/งาน

รวมงบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
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1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 202,005.00 165,757.00 197,549.17 225,509.08 220,300.00 2.36% 225,500.00 
2 ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 26,000.00 840,000.00 91,000.00 1,352,000.00 6,840,000.00 20.14% 8,217,800.00 

2.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,977,700.00 5,409,600.00 21.21% 6,557,000.00 
2.2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,232,000.00 1,334,400.00 17.27% 1,564,800.00 
2.3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000.00 96,000.00 0.00% 96,000.00 

3 เงินสํารองจ่าย 598,541.26 481,416.50 456,039.00 43,492.00 137,420.00 43.22% 196,815.00 
4 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 180,000.00 180,000.00 233,900.00 232,740.53 237,300.00 -0.17% 236,900.00 

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

 4.2 - - 30,400.00 29,240.53 33,800.00 -1.18% 33,400.00 
4.3 - - -

5 เงินช่วยพิเศษ 28,620.00 - - - 50,000.00 0.00% 50,000.00 
6 348,732.00 306,590.00 361,120.00 361,280.00 341,000.00 13.49% 387,000.00 

รวมงบกลาง 1,383,898.26 1,973,763.50 1,339,608.17 2,215,021.61 7,826,020.00 19.01% 9,314,015.00 
รวมงานงบกลาง 1,383,898.26 1,973,763.50 1,339,608.17 2,215,021.61 7,826,020.00 19.01% 9,314,015.00 

รวมแผนงานงบกลาง 1,383,898.26 1,973,763.50 1,339,608.17 2,215,021.61 7,826,020.00 19.01% 9,314,015.00 

30,895,732.46 33,007,977.14 30,094,946.21 36,243,626.37 52,200,000.00 6.13% 55,400,000.00 
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ค่าสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

รวมทั้งหมดทุกแผนงาน

แผนงาน/งาน

งานงบกลาง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจําปีงบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  55,400,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน        รวม   9,314,015 บาท 
แผนงานงบกลาง        รวม   9,314,015 บาท 
งานงบกลาง         รวม     9,314,015 บาท 
 งบกลาง         รวม     9,314,015 บาท 

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม       จํานวน      225,500 บาท 
-     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 

            5  โดย อปท. สมทบ  5 % โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  
            ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี  
            22  มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
            และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสดุ  
            ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ด้านการดําเนินงานอ่ืน  
วิธีคํานวณ  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างปี  2561  = 4,509,560.00 บาท 
  จ่ายสมทบประกันสังคม  ในอัตรา 5 % ของค่าตอบแทน 
  พนักงานจ้างท้ังหมด  เท่ากับ   225,478  บาท 
  ขอต้ังงบประมาณ   225,500  บาท 

2. ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ   จํานวน     8,217,800   บาท 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ    จํานวน     6,557,000   บาท 

      -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือดําเนินการตาม 
อํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน โดยพิจารณาต้ังงบประมาณ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1234  
ลงวันท่ี  23 มิถุนายน 2560 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  ด้านการดําเนินงานอ่ืน  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5   
ลําดับท่ี  2  หน้า  116 
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2.2 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผูพ้ิการ   จํานวน      1,564,800  บาท 

     -     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ท่ีแพทย์รับรองและทําการ 
วินิจฉัยแล้ว เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน  
โดยพิจารณาต้ังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1234 ลงวันท่ี  23 มิถุนายน 2560 หรือหนังสือ 
สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง   ด้านการดําเนินงานอ่ืน   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ลําดับท่ี 3 หน้า 116 

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผูป้่วยโรคเอดส์   จํานวน        96,000   บาท 
     -     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ท่ีแพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้ว 

เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนโดยพิจารณาต้ัง 
งบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.6/ว 1198 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 หรือหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  ด้านการดําเนินงานอ่ืน   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  4  หน้า  116 

3. เงินสํารองจ่าย                   จํานวน    196,815  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ท่ีไม่สามารถ 
  คาดการณ์ได้ล่วงหน้า และสําหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ 
   ความเดือดร้อนและประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย   
  ภัยหนาว ภัยแล้ง อัคคีภัยและภัยอ่ืนๆ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
  กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 4224  ลงวันท่ี  
  10  ตุลาคม  2554 และหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความชว่ย 
  เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2541 ฯลฯ)   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ด้านการดําเนินงานอ่ืน ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ลําดับท่ี  1  หน้า  119 

4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน                   รวม        236,900   บาท 

4.1 เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติในระดับ     จํานวน    203,500   บาท 

      ท้องถ่ินหรือพื้นที่     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถ่ิน 

หรือพ้ืนท่ีตามสัดส่วนท่ีกําหนดไว้ คือสมทบของเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงาน 
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 2199   
ลงวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ด้านการดําเนินงานอ่ืน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ลําดับท่ี  1  หน้า  116 

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 หน้า 68 

 

4.2  ค่าธรรมเนียมและค่าบํารงุสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย       จํานวน    33,400    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล 

แห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และ 
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556  
โดยพิจารณาต้ังงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก 
ของรายรับจริง ประจําปีท่ีผ่านมา  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง   ด้านการดําเนินงานอ่ืน    
วิธีคํานวณ  รายรับตามงบแสดงผลการดําเนินงานปีท่ีผ่านมา            58,355,236.99  บาท 
    หัก   เงินอุดหนุน     38,393,045.00  บาท 
     รายรับท่ีนํามาคํานวณสง่ค่าบาํรุง ส.ท.ท.  = 19,962,191.99  บาท 

                                        คิดเป็นเงิน  19,962,191.99 x 0.00167  =       33,336.86  บาท 
  (ขอต้ังงบประมาณ เป็นเงิน  33,400  บาท) 

5. เงินช่วยพเิศษ                       จํานวน    50,000   บาท 
      -     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่าทําศพ  (เงินช่วยพิเศษ) 

ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างกรณี  
เสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0312/ว 1095 ลงวันี่ 27 กันยายน 2525  เรื่อง การจ่ายเงินเดือน  
และเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตายและหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0013.4/ว 1765  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน  2537 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  ด้านการดําเนินงานอ่ืน 

6. เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน       จํานวน  387,000   บาท 

    (กบท.)    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)   
โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ด้านการดําเนินงานอ่ืน    
 วิธีคํานวณ      รายรับปี  พ.ศ.2561  ตั้งรับรวม     55,400,000   บาท 
          หัก  เงินอุดหนุน     36,071,700   บาท 
          คงเหลือรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน  = 19,329,000   บาท 
                     คิดเป็นเงินสมทบ  กบท. ดังน้ี   19,329,000 x 2 % =     386,586   บาท 
          (ขอต้ังงบประมาณ เป็นเงิน  387,000  บาท) 
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ด้านบริหารทัว่ไป        รวม 15,522,430 บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป       รวม 15,130,070 บาท 
งานบริหารงานทั่วไป        รวม 10,467,580 บาท 
 งบบุคลากร         รวม   7,967,780 บาท 

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

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  เดือนละ 27,600 บาท   
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 331,200 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 15,180 บาท   
จํานวน 2 คน คนละ 12 เดือน  เป็นเงิน  364,320 บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป     

1.2 ประเภทเงินคา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก        จํานวน   120,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี   

เดือนละ 4,000 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 48,000 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี   

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

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป     

  1.3 ประเภทคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก         จํานวน    120,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี   

เดือนละ 4,000 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 48,000 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  

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

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป 

    1.4 ประเภทเงินคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี     จํานวน    198,720  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เดือนละ 9,660 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 115,920 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

เดือนละ 6,900 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน   82,800 บาท  
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป   ด้านบริหารท่ัวไป     
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  1.5 ประเภทเงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   จํานวน    1,490,400   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   

เดือนละ 15,180 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 182,160 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  

เดือนละ 12,420 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 149,040 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  

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

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป     

2. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)     รวม    5,343,140 บาท 
  2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จํานวน    2,877,060 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 12 เดือน     

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง  
จํานวน   12 เดือน    

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป     

  2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน    จํานวน       89,400 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ให้แก่ 

พนักงานเทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  12 เดือน    
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าวิชา(พ.ค.ว.)ให้แก่พนักงานเทศบาล   

สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  12  เดือน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่ 

พนักงานเทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12  เดือน 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล 

ท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารท้องถ่ินระดับกลาง                                                      
ให้กับปลัดเทศบาล จํานวน  7,000  บาท  จํานวน  12 เดือน  

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป 

  2.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง     จํานวน       144,000 บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล  
  (ประเภทบริหารท้องถ่ินระดับกลาง) เดือนละ  7,000 บาท   
  จํานวน 12 เดือน หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  (ประเภทอํานวยการระดับต้น)  

เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน และหัวหน้าฝ่าย  
  (ประเภทอํานวยการระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12 เดือน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารงานท่ัวไป 
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  2.4 ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง                 จํานวน    2,009,040   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้งตามภารกิจ  สํานักปลัด 

เทศบาล จํานวน   12 เดือน    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้งท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาลจํานวน  12  เดือน  

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป   ด้านบริหารท่ัวไป     

  2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จํานวน       223,640 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนักงานจา้ง 

ตามภารกิจ  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  12 เดือน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนักงานจา้ง 

ท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน   12 เดือน   
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป     

 งบดําเนนิงาน        รวม     2,325,000 บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม       370,000 บาท 

  1.1 ประเภทคา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน ์  จํานวน       155,000 บาท 
       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี       
พ.ศ.2561 ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล  
เป็นเงิน  150,000  บาท   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  และหนังสือสํานักงาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559  
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม คณะกรรมการตรวจการจ้าง    
และกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับคําสั่ง 
จากเทศบาลให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2553 เรื่อง การเบิกค่าตอบแทน 
คณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุม 
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นเงิน  5,000  บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป 
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  1.2 ประเภทคา่เบี้ยประชุม      จํานวน        10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการ 

ท่ีสภาเทศบาลแต่งต้ังข้ึน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลและจ่ายเป็น 
เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย 
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป 

  1.3 ประเภทคา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน         5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  สํานักปลัดเทศบาล  
ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ โดยถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป  

  1.4 ประเภทคา่เชา่บ้าน      จํานวน      180,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธ์ิได้รับค่าเช่าบ้าน 

ของสํานักปลัด โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน  
ของข้าราชการสว่นท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป  

  1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน      20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 

เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยถือปฎิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป   ด้านบริหารท่ัวไป 
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2. หมวดค่าใช้สอย      รวม   1,555,000 บาท 
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จํานวน      335,000   บาท 
2.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ  
 จํานวน 10,000 บาท 

2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา 
ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาสูบส้วม 
ค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ 
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม สนามหญ้า 
หรือท่ีสาธารณะ  ค่าระวางบรรทุก   ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ท่ีเป็นกิจการ 
ในอํานาจหน้าท่ี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559  หรือระเบียบ 
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
จํานวน  300,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป  

2.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา 
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
ต่างๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
จํานวน  15,000 บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  

2.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ฯลฯ  
จํานวน  10,000 บาท   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารท่ัวไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี 7 หน้า 123                                                

2.2  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพธิีการ  จํานวน    130,000  บาท 
2.2.1     เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  

เช่น ค่าอาหาร คา่เคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยง รับรอง รวมท้ังค่าบริการซ่ึงจําเปน็ 
ต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  
หรือ คณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชมทัศนศึกษาดูงาน  
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล  
จํานวน  50,000  บาท   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป 
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 2.2.2    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการต่างๆ                                                      
ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย ระเบียบท่ีกําหนด  

    จํานวน  30,000  บาท 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป   
   ข้อ 2.2.1 และข้อ 2.2.2 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  
    ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ 

ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   2.2.3    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/ ราชพิธีเพ่ือถวายความจงรักภักดี  
             ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์  เช่น การจัดงาน  เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
             วันปิยมหาราช ฯลฯ การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ อันเป็น 
              การพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นท่ียึดเหนี่ยวและเป็น 
             ศูนย์รวมจิตใจของ ประชาชนไทย ท้ังชาติ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  
             มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ 
                                ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
            หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง) 
            จํานวน  50,000  บาท 
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารท่ัวไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ลําดับท่ี 3 หน้า 122 

2.3   ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ            จํานวน    990,000  บาท 
       ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.3.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกต้ัง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าพาหนะ 
ในการขนหีบบัตรเลือกต้ัง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 298                                                                            
9 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
จํานวน  640,000 บาท   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ลําดับท่ี 2 หน้า 122 

2.3.2 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน 
การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
จํานวน  150,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป 
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2.3.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559   
หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
จํานวน  150,000 บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป 

2.3.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
นโยบายจังหวัด   และนโยบายอําเภอ  ฯลฯ เพ่ือใช้จ่ายในการดําเนิน 
กิจกรรม เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย                                                
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
จํานวน  50,000 บาท   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป   
ด้านบริหารท่ัวไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี  1  หน้า 122 

2.4  ประเภทค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม จํานวน       100,000   บาท 
       บํารุงรักษาเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชํารุดเสียหาย  เช่น  รถยนต์ รถจักรยานยนต์   
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี  13  หน้า  124 

3. หมวดค่าวัสดุ       รวม       400,000   บาท 
3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน     จํานวน       250,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   
ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป  แบบพิมพ์  ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร   
ทะเบียนหนังสือรับ  ทะเบียนหนังสือส่ง  หนังสือพิมพ์  น้ําด่ืม  ฯลฯ 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป 

3.2  ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว             จํานวน          5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด   

ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  จานรองแก้วนํ้า ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป     
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3.3 ประเภทวัสดุการเกษตร      จํานวน         15,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและ 

กําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบ 
หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป 

3.4  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จํานวน        30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ 
ภาพ  รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป  

3.5  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จํานวน       100,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์   
เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  
 

งบลงทุน        รวม       119,800 บาท 
1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม        69,800 บาท 

  1.1  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร     จํานวน        24,000    บาท    
 1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถตัดหญ้าพร้อมเคร่ืองยนต์ 

เบนซิน  4 จังหวะ วาล์วบนฝาสูบ กระบอกสูบเด่ียว เครื่องยนต์ 
ขนาด 3.6 กิโลวัตต์ จํานวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 12,000 บาท   
รวมเป็นเงิน 24,000 บาท  
ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท่ีเทศบาล 
มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถ่ิน 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 ลําดับท่ี 14 หน้า 148  

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์     จํานวน         45,800   บาท 
      1.2.1  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 

      แบบท่ี 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
   จํานวน  1  เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

• มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
   จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังน้ี  
   1)   ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB  
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         โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย   
         ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
   2)   ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB    
         ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 

• มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้  
   1)   เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจํา   
        ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
   2)   มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง    
        แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลัก   
        ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3)   มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics  
        ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

• มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
• มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   

1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
• มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
• มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T   

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
• มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
• มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1        

และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จํานวน1 หน่วย ซ่ึงเป็นเป็นครุภัณฑ์                                   
ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์                 
คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560  ลําดับท่ี 8   

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08 ลําดับท่ี 18 หน้า 148   

   1.2.2 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   ราคา 2,800 บาท 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
• มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
• สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 ซ่ึงเป็นเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ    
 คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560  ลําดับท่ี 58   

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 ลําดับท่ี 19 หน้า 148   

  1.2.3 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล   
  ราคา 21,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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• มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)               
จํานวน1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้  

   1)   ในกรณีท่ีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า    
         2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz    
         และมีหน่วยประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit)    
         ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
    2)   ในกรณีท่ีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า    
         3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz   
         และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ   
         ในการประมวลผลสูง  

• มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
• มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน1 หน่วยหรือ ชนิด 

Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน1 หน่วย 
• มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel                                     

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
• มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1 หน่วย – มีช่องเชื่อมต่อระบบ                                 

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T                                      
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

• สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย                           
ซ่ึงเป็นเป็นครุภัณฑ์  ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง                                       
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    

 ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560  ลําดับท่ี 11   
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป   

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08 ลําดับท่ี 20 หน้า 149   

1.3  ประเภทค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                  จํานวน     50,000 บาท 
      (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด 
      ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมบํารุงรักษา/ปรับปรุง 
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ    

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ด้านบริหารท่ัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ท่ี 7  
ลําดับท่ี  13  หน้า  124 
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งบเงินอุดหนุน        รวม       20,000 บาท 
1. หมวดงบเงินอุดหนุน      รวม         20,000 บาท 
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จํานวน       15,000   บาท 

อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองนะ 
- อุดหนุนตามโครงการจัดต้ังสถานท่ีกลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูล 

ข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
อําเภอเชียงดาว  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี  1 หน้า 139 

1.2  ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ     จํานวน         5,000   บาท 
 อุดหนุนที่ทาํการปกครองอําเภอเชยีงดาว 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีเพ่ือถวายความจงรักภักดี 

ต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ตามโครงการงานรัฐพิธี 
เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  โดยปฏิบัติตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารทั่วไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ลําดับท่ี 1  หน้า 135 

งบรายจา่ยอ่ืน         รวม       35,000 บาท 
1. หมวดงบรายจ่ายอ่ืน      รวม        35,000   บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายอ่ืน      จํานวน       35,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา 
ระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน 
 และ/หรือสิ่งก่อสร้าง   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี  6   
หน้า  123 
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งานบริหารงานคลัง                    รวม    4,662,490   บาท 
  งบบุคลากร               รวม    2,323,090   บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)              จํานวน    2,323,090   บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน          จํานวน    1,917,010   บาท 

-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
    กองคลัง  จํานวน  12 เดือน 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง 
 จํานวน 12 เดือน 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

 1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน    จํานวน        24,000   บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว  ให้แก่ 
   พนักงานเทศบาล กองคลัง  จํานวน  12  เดือน 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล กองคลัง  จํานวน 12 เดือน 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

1.3  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง     จํานวน        60,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง 

เดือนละ  3,500 บาท   จํานวน 12 เดือน 
  และหัวหน้าฝ่าย (ประเภทอํานวยการระดับต้น) 

เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12 เดือน   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง   ด้านบริหารท่ัวไป     

1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จํานวน      299,700   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้งตามภารกิจ  กองคลัง 

เทศบาล จํานวน   12 เดือน    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   จํานวน        22,380   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนักงานจา้ง 

ตามภารกิจ  กองคลัง  จํานวน  12 เดือน   
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  
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งบดําเนนิงาน        รวม     2,296,000  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม           431,000  บาท 
1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเป็นประโยชน ์

        แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    จํานวน      175,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี      

พ.ศ.2561 ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง กองคลัง  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  และ  
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
 จํานวน  75,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม ในการเป็น     
คณะกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานหรือ 
คณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับคําสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการ 
เทศบาล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652   
ลงวันท่ี 17  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

   ดําเนินการซ้ือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นเงิน  100,000  บาท 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    จํานวน        10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาโดยปฏิบัติ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2559  

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

1.3  ประเภทค่าเชา่บ้าน      จํานวน      226,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธ์ิ 

ได้รับค่าเช่าบ้าน กองคลัง โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารท่ัวไป  
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1.4  ประเภทเงินชว่ยเหลือการศกึษาบุตร     จํานวน        20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล กองคลัง 

โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 
 

2. หมวดค่าใช้สอย      รวม      680,000   บาท 
2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   จํานวน      260,000  บาท 
2.1.1   เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ   
จํานวน 10,000 บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมา           
สูบน้ํา  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมา 
สูบส้วม ค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาแบกหาม 
สัมภาระ  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม 
สนามหญ้าหรือท่ีสาธารณะ  ค่าระวางบรรทุก   ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  
ท่ีเป็นกิจการในอํานาจหน้าท่ี ฯลฯ ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559    
จํานวน  250,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารท่ัวไป 

2.2  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  จํานวน      380,000  บาท 
      ที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
2.2.1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และค่าลงทะเบียนการ 

ฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง   
กองคลัง  ฯลฯ  
จํานวน  80,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารท่ัวไป 

2.2.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (คร้ังท่ี 5)  
ประจําปี  พ.ศ.2561  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557  
หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)   
จํานวน 50,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี 10 หน้า 124 
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2.2.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช                                   
อาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559   
 จํานวน  80,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

2.2.4 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการ เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ   

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
  ท่ี มท 0808.3/ว 67  ลงวันท่ี  9  มกราคม  2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
  จํานวน  150,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี 8 หน้า 123  

2.2.5    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ของ อปท. (e-laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม เป็นค่า 
ใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557) 

จํานวน  20,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง   
ด้านบริหารท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7   
ลําดับท่ี  5  หน้า  123 

 2.3 ประเภทคา่บํารงุรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม จํานวน      40,000  บาท 
     บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชํารุดเสียหาย  เช่น   
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร   
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี  14  หน้า 124  
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3. หมวดค่าวัสดุ                          รวม      670,000   บาท 
3.1 ประเภทวัสดุสาํนักงาน     จํานวน        80,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   
ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  แบบพิมพ์  ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร   
ทะเบียนหนังสือรับ  ทะเบียนหนังสือส่ง  หนังสือพิมพ์  น้ําด่ืม ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

3.2  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จํานวน        10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ   
รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จํานวน       100,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี   

ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  เบาะรถยนต์   
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซม   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่     จํานวน        400,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล   

น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเคร่ือง  น้ํามันจารบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป  

3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จํานวน        80,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง ด้านบริหารท่ัวไป 
 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม        515,000   บาท 
4.1 ประเภทคา่ไฟฟา้      จํานวน        400,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในกิจการของเทศบาลตําบล 
ทุ่งข้าวพวงและค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น   
ค่าบริการ  ค่าภาษี  รวมทั้งค่าบริการอ่ืน ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง ด้านบริหารท่ัวไป  

4.2 ประเภทคา่บริการโทรศพัท์     จํานวน         25,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระพร้อมกัน   

เช่น  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ค่าภาษี  ฯลฯ  
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง ด้านบริหารท่ัวไป  
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4.3 ประเภทคา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จํานวน         60,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น   

ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ 
บริการอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอ่ืนๆ  รวมถึงค่าใช้ 
จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระพร้อมกัน ฯลฯ  

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง ด้านบริหารท่ัวไป  

4.4 ประเภทคา่ไปรษณีย ์     จํานวน          30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์   

ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

งบลงทุน        รวม        43,400 บาท
 1.  หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม        43,400 บาท 

  1.1  ประเภทครุภัณฑ์สาํนักงาน              จํานวน         5,800    บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีทํางานแบบมีแขนและพนักพิง  

  ปรับระดับได้ ขนาด 58/65/90  ซม. จํานวน 2 ตัวๆละ 1,400 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีทํางานแบบมีแขนและพนักพิง  

  ปรับระดับได้ ขนาด 67/74/120  ซม. จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 5,800 บาท 

 ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีเทศบาล   
มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลจัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องถ่ิน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  ด้านบริหารทั่วไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  ลําดับท่ี  16 หน้า  148 

  1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์    จํานวน        37,600    บาท 
    1.2.1  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
        ลําดับท่ี 7 จํานวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท  
       มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

• มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)                                     
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน1 หน่วย  

• มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
• มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ         

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB          
จํานวน1 หน่วย 

• มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1 หน่วย 
• มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000                      

Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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• มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
• มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1                            

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ซ่ึงเป็นเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีขนาด 
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      
ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560    

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  ลําดับท่ี 21 หน้า  149 

      1.2.2  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ลําดับท่ี 58  จํานวน  2 เครื่อง  
         เครื่องละ  2,800 บาท   
        รวมเป็นเงิน 5,600 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

• มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
• สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ซ่ึงเป็นเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีขนาด 

และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560   

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  ด้านบริหารท่ัวไป   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 ลําดับท่ี  22  หน้า  149 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน      รวม     392,360 บาท 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม      232,360  บาท 
 งบบุคลากร                   รวม     192,360     บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)     จํานวน     192,360    บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จํานวน     192,360    บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
         จํานวน  12 เดือน 

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง 
      จํานวน 12 เดือน 
  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ด้านบริหารท่ัวไป   

 งบดําเนนิงาน        รวม         40,000  บาท 
1. หมวดค่าวัสดุ      รวม         40,000  บาท 
1.1  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง     จํานวน       40,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  ได้แก่  สายส่งน้ําดับเพลิง   
หัวฉีดดับเพลิง  ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน ด้านบริหารท่ัวไป 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย     รวม        160,000 บาท 

งบดําเนนิงาน        รวม        160,000 บาท 
1. หมวดค่าใช้สอย      รวม        160,000 บาท 

  1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า จํานวน       160,000 บาท 
       ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัคร 
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ค่าใช้จ่ายในการ 
   ส่งบุคลากรเข้าอบรม อปพร. ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
   ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการดําเนินโครงการ 
   (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
   ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน  
   พ.ศ.2557 หรือหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)       

เป็นเงิน 50,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ลําดับท่ี 1 หน้า  118 
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1.1.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัย 
    ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน  
    ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ   
    (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
    เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ินพ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
    เป็นเงิน 50,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ลําดับท่ี  1 หน้า 129 

1.1.3  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ด้านอัคคีภัย ของพนักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็น ค่าใช้สอย  
   ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ    
   (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการ 
   ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 หรือระเบียบ/หนังสือ 
   สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
   เป็นเงิน 20,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ลําดับท่ี  2 หน้า 118  

1.1.4  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   
   โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
   ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
   พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
   เป็นเงิน 20,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ลําดับท่ี 3 หน้า 118 

1.1.5  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
   โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
   ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยการเบิกจา่ยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
   พ.ศ.2542 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)    
   เป็นเงิน 20,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านบริหารท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ลําดับท่ี  4 หน้า 118 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม       รวม 19,405,029 บาท 
แผนงานการศกึษา        รวม 19,405,029 บาท 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา      รวม    3,770,100 บาท 
 งบบุคลากร         รวม     1,511,100 บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)     รวม     1,511,100 บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จํานวน    1,117,620  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
กองการศึกษา  จํานวน 12 เดือน 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง  
จํานวน   12 เดือน   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน    จํานวน       48,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ให้แก่ 

พนักงานเทศบาล  กองการศึกษา  จํานวน   12 เดือน    
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ให้แก่ 

พนักงานเทศบาล  กองการศึกษา  จํานวน    12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.3  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง     จํานวน       42,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  

เดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จํานวน    279,480  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้งตามภารกิจ  กองการศึกษา 

เทศบาล จํานวน   12 เดือน    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้งท่ัวไป  กองการศึกษา   

จํานวน  12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
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1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง       จํานวน      24,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนักงานจา้ง 

ตามภารกิจ  กองการศึกษา  จํานวน  12 เดือน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนักงานจา้งท่ัวไป 

กองการศึกษา  จํานวน   12 เดือน   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม    

 
งบดําเนนิงาน          รวม      2,195,700  บาท 

1. หมวดค่าตอบแทน      รวม         257,000  บาท 
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอันเป็นประโยชน ์  จํานวน       150,000  บาท 

       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปี  

พ.ศ.2561  ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง บุคลากรทาง 
การศึกษา  กองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558   
และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม    

1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน          5,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

หรือผู้ปฏิบัติงาน หรือคณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับคําสั่งจากเทศบาล 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 2409  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม     

1.3  ประเภทเงินชว่ยเหลือการศกึษาบุตร    จํานวน        30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 

เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กองการศึกษา 
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

 

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 หน้า 91 

 

1.4  ประเภทเงินคา่เช่าบา้น     จํานวน        72,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธ์ิได้รับ 

ค่าเช่าบ้าน ของกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

2. หมวดค่าใช้สอย      รวม      1,743,700   บาท 
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จํานวน    1,301,000  บาท 
2.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ฯลฯ   

ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้    
จํานวน 5,000 บาท   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม     

2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 
ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้าง  
เหมาสูบส้วม  ค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน  ค่าจ้างเหมาแบกหาม 
สัมภาระ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับสวนหย่อมสนามหญ้า 
หรือท่ีสาธารณะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ท่ีเป็นกิจการในอํานาจ 
หน้าท่ี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120   
ลงวันท่ี  1 ธันวาคม 2559  จํานวน 1,296,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม    

  2.2   ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า        จํานวน     340,000  บาท 
         ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.2.1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ   
เช่น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาต่างๆ ของพนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้าง  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

                                    ส่วนท้องถ่ินพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  
จํานวน 100,000 บาท    

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  

2.2.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง                             
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พนักงานครูเทศบาลบุคลากร 
ทางการศึกษา รวมท้ังผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของเทศบาลโดย 
จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าบริการจอดรถณ ท่าอากาศยาน  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  จํานวน 100,000 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม     
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2.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการ 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี  2561  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
 จํานวน 40,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  2  หน้า 103   

2.2.3 เพ่ือใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ตามโครงการประชุมสัมมนา 
พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2561 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบ/หนังสือ 
สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน  100,000 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 

การศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี  2  หน้า 125 

 2.3 ประเภทคา่บํารงุรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม จํานวน     102,700  บาท 
     บํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชํารุดเสียหาย  เช่น  คอมพิวเตอร์                                                       

 เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี 4 หน้า 125  
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3. หมวดค่าวัสดุ      รวม       195,000  บาท 
3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน     จํานวน       70,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ   
แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  แบบพิมพ์   
ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําด่ืม  ฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

3.2  ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว      จํานวน      30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด 

   ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  จานรองแก้วนํ้า    ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

3.3  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์   จํานวน       15,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น 

แอลกอฮอล์  น้ํายาต่างๆ  เวชภัณฑ์  สําลีและผ้าพันแผล ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     
ด้านบริการชุมชนและสังคม    

3.4 ประเภทวัสดุกีฬา      จํานวน       30,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกตะกร้อ   

อุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 
เกี่ยวกับการศึกษา    ด้านบริการชุมชนและสังคม  

3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จํานวน       50,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน 

บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์ 
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ    

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา    
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
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งบลงทุน        รวม         63,300 บาท 
1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม         63,300 บาท 
1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์     จํานวน         43,000   บาท 

      1.2.1  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 

     ลําดับท่ี 8  แบบท่ี 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
   จํานวน  1  เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

• มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
   จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังน้ี  
   1)   ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB  
         โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย   
         ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
   2)   ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB    
         ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 

• มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้  
   1)   เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจํา   
        ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
   2)   มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง    
        แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลัก   
        ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3)   มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics  
        ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

• มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
• มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   

1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
• มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
• มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T   

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
• มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1        
และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จํานวน1 หน่วย ซ่ึงเป็นเป็นครุภัณฑ์                                   
ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์                 
คอมพิวเตอร์  ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560   

ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 ลําดับท่ี  1  หน้า  146 
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  1.2.2 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  ลําดับท่ี 11   
  ราคา 21,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

• มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)               
จํานวน1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้  

   1)   ในกรณีท่ีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า    
         2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz    
         และมีหน่วยประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit)    
         ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
    2)   ในกรณีท่ีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า    
         3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz   
         และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ   
         ในการประมวลผลสูง  

• มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
• มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน1 หน่วยหรือ  

ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน1 หน่วย 
• มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel                                     

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
• มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1 หน่วย – มีช่องเชื่อมต่อระบบ                                 

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T                                      
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

• สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย                           
ซ่ึงเป็นเป็นครุภัณฑ์  ท่ีมีขนาดและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง                                       
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    

 ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560   
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08 ลําดับท่ี  2  หน้า  146 

 1.2  ประเภทครุภัณฑ์สาํนักงาน      จํานวน         20,300   บาท    
 1.3.1  เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุต  

ยาว 122 x กว้าง 77.3 x สูง 75 ซม. จํานวน 3 ตัวๆละ 4,900 บาท  
รวมเป็นเงิน 14,700 บาท  ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท่ีเทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการ  
ของเทศบาล จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08 ลําดับท่ี  3  หน้า  146 
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  1.3.2  เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีทํางานแบบมีแขนและพนักพิง ปรับระดับได้ ขนาด 55 x 7 x 87 ซม.  
  จํานวน 4 ตัวๆละ 1,400 บาท  รวมเป็นเงิน 5,600 บาท  ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือ 
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท่ีเทศบาลมีความจาํเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล  

จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถ่ิน  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  ลําดับท่ี  4 หน้า  146 

 

แผนงานการศกึษา        รวม 19,404,129 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม  15,634,929 บาท 
 งบบุคลากร         รวม     6,676,620 บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)     รวม     6,676,620 บาท 

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานถ่ายโอนและบุคลากรสนบัสนนุการสอน  จํานวน  4,017,680 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูเทศบาลสังกัดโรงเรียน 

บ้านห้วยเป้าพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง   
จํานวน   12 เดือน   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้น 
น้ําขุนคองพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา  
อัตราละ 12 เดือน   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูเทศบาลสังกัดโรงเรียนอนุบาล 
พัฒนาต้นน้ําขุนคองพร้อมเงนิปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง  
จํานวน   12 เดือน  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนบุคลากรสนับสนุนการสอนและภารโรง  
 (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
 โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0809.4/ว 1157  
 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2560)   
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม    

1.2  ประเภทเงินวิทยะฐานะ            จํานวน  176,400  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงินเพ่ิมสําหรับปรับเพ่ิมค่าคุณวุฒิการศึกษา 

(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการ จัดสรรจาก 
กรมส่งเสริมฯ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0809.4/ว 1157 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2560)   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
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1.3  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง            จํานวน  134,400  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา   

     โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง และเงินประจําตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า  จํานวน 12 เดือน  

(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจาก 
กรมส่งเสริมฯ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0809.4/ว 1157 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2560)      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

1.4  ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆของพนักงานถ่ายโอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน  39,300 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด  จํานวน   12  เดือน    
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร 
จากกรมส่งเสริมฯ  โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0809.4/ว 1157 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2560)      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

1.5  ประเภทเงินเดือนขา้ราชการครูผู้ดูแลเด็ก     จํานวน     1,750,200  บาท 
       -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กจํานวน   12  เดือน    
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร 
จากกรมส่งเสริมฯ  โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0809.47/ว 1326 ลงวันท่ี 4  กรกฎาคม 2560)    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

1.6  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ศพด.)   จํานวน       508,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้งศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จํานวน   12 เดือน   
จํานวน  282,400 บาท  (งบประมาณของเทศบาล) 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  จํานวน  225,600 บาท    
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร 
จากกรมส่งเสริมฯ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0809.47/ว 1326 ลงวันท่ี 4  กรกฎาคม 2560)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
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1.7  ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง (ศพด.)   จํานวน        50,640  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวของพนักงานจ้าง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
จํานวน   12 เดือน   
จํานวน  14,640 บาท  (งบประมาณของเทศบาล)  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  จํานวน 36,000 บาท 
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร 
จากกรมส่งเสริมฯ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0809.47/ว 1326 ลงวันท่ี 4  กรกฎาคม 2560)   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     

งบดําเนนิงาน          รวม      5,880,309  บาท 
1.  หมวดค่าตอบแทน      รวม         127,200  บาท 
1.1 ประเภทคา่สวัสดิการสําหรับขา้ราชการครผูู้ดูแลเด็ก  จํานวน         43,200   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ 
ครูผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   

 (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร 
จากกรมส่งเสริมฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.4/ว 1326 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560)  
และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

1.2 ประเภทคา่เชา่บ้าน      จํานวน         84,000   บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา  

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร 
จากกรมส่งเสริมฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.4/ว 1157 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2560  
และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ 
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
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2.     หมวดค่าใชส้อย      รวม      3,795,322   บาท 
  2.1   ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า       จํานวน     3,795,322   บาท 
         ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

2.1.1     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์ จํานวน         50,000   บาท 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   
จํานวน 50,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 7 หน้า 104   

2.1.2 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   จํานวน     1,528,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน)  จํานวน 1,528,000  บาท  แยกรายละเอียด ดังน้ี 
1.  โรงเรียนบ้านห้วยเป้า         
2.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง     
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง      
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน        
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว         
6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาต้นน้ําขุนคอง       

 7.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง      
 (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ                                                   

 โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301                                             
 ลงวันท่ี  14 มิถุนายน  2560)   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 3 หน้า 103 

2.1.3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  จํานวน       712,600   บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

 2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน  
 ในสังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  จํานวน 2 โรงเรียนๆละ 20,000 บาท 
จํานวน  40,000 บาท   
 (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ 
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301                                             

 ลงวันท่ี  14 มิถุนายน  2560)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 10 หน้า 104  

2.1.3.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จํานวน 2 โรงเรียน                                                
  (1)  ระบบ ADSL   จํานวน  19,200 บาท  

 (2)   ระบบ WIFI จํานวน  14,400 บาท  รวมเป็นเงิน 33,600 บาท 
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(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301  
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน  2560)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 12 หน้า 104  

2.1.3.3  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
 ในสังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  จํานวน  2  โรงเรียน   
จํานวน 200,000  บาท 
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ 
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301   
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน  2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  14 หน้า 105  

2.1.3.4  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
           ในสังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  จํานวน 2 โรงเรียน   
จํานวน 100,000  บาท 
 (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301  
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน  2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 24 หน้า  106   

2.1.3.5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา    
 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  จํานวน 2 โรงเรียน 

(1) โรงเรียนละ 15,000 บาท  รวมจํานวน  30,000.-บาท 
(2) ครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน     6,000.-บาท 
(3) เจ้าหน้าท่ี อปท. จํานวน 1 คน จํานวน    3,000.-บาท 
(4) สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ           200,000.- บาท 

 จํานวน 239,000  บาท  
 (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301 
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน  2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2562)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  15  หน้า 105  
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2.1.3.6  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
 สู่“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”    
 จํานวน 100,000  บาท 

(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301  
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน  2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

2.1.4 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษาของท้องถ่ิน               
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานเด็กยากจน)   

จํานวน 55,000  บาท 
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ 
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301  
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน 2560)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  17 หน้า  105 

2.1.5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล    
             จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 886,122  บาท  ดังน้ี 

 (1) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว โรงเรียนในสังกัด  504,600  บาท 
 (2) ค่าหนังสือเรียน  จํานวน 2 โรงเรียน      116,922  บาท 
 (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  2 โรงเรียน       74,220  บาท 
 (4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จํานวน 2 โรงเรียน       80,280  บาท 
 (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 2 โรงเรียน       110,100  บาท 
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท.0816.2/ว 3301  
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน 2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  20 หน้า  106 

2.1.6 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส    
               จํานวน  16,000  บาท  ดังน้ี 

 (1) ค่าวัสดุการศึกษา        10,000  บาท 
 (2) ค่าพัฒนาครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส         6,000  บาท 
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท.0816.2/ว 3301   
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน 2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาด้านบริการชมุชนและสังคม  
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2.1.7  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
จํานวน 197,200 บาท 

(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท.0816.2/ว 3301   
ลงวันท่ี  14  มิถุนายน 2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  6 หน้า  104 

2.1.8   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสงักัด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเก่ียวกับ 
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 150,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ลําดับท่ี 16 หน้า 105 

2.1.9   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัดงานวิชาการของนักเรียน ในสังกัด 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 50,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ลําดับท่ี 1 หน้า 103 

2.1.10 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ 
เรียนรู้ของเด็กในช่วงปิดภาคเรียน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน   
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเก่ียวกับ 
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)   
จํานวน 25,000  บาท   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 5 หน้า 104  
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2.1.11 เพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)   
จํานวน 50,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ลําดับท่ี 9 หน้า 104  

2.1.12 เพ่ือใช้จ่ายโครงการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)   
จํานวน 75,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 19 หน้า 106  
  
3.   หมวดค่าวัสดุ      รวม      1,902,787  บาท 
3.1  ประเภทค่าอาหารเสรมิ (นม)              จํานวน   1,902,787    บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก  เด็กนักเรียน         
ชั้นอนุบาล  และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6 รายละเอียด ดังน้ี  
     (1)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
  -โรงเรียนบ้านห้วยเป้า          
  -โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง   
     (2)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  -โรงเรียนบ้านแม่กอนใน    
  -โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง        
  -โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว        
  -โรงเรียนพัฒนาต้นน้ําขุนคอง       
     (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง          
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน          
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว          
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาต้นน้ําขุนคอง  
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

 (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 หน้า 104 

 

โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301   
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน 2560)   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 4 หน้า 103    

 
4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม         55,000    บาท
4.1 ประเภทคา่ไฟฟา้และประปา     จํานวน         25,000    บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.2  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จํานวน          30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม 

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

  2.   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม         400,000   บาท 
  2.1 ประเภทคา่บํารงุรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง จํานวน        400,000  บาท 
                         2.1.1  เพ่ือใช้เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

  โรงเรียนบ้านห้วยเป้า   จํานวน 200,000 บาท 
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจาก กรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301   
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน 2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 21 หน้า 106  

     2.1.2 เพ่ือใช้เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 โรงเรียนอนบุาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง  จํานวน 200,000 บาท  
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 3301  
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน 2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 21 หน้า 106  

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 หน้า 105 

 

งบเงินอุดหนุน        รวม      2,678,000   บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม      2,678,000   บาท  
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         จํานวน         - บาท 
1.2  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ           จํานวน      2,678,000   บาท 

1.2.1   อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี 
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) , (อาหารกลางวัน)                                                                                

     จํานวน  2,548,000  บาท 
 -โรงเรียนบ้านแม่กอนใน    
 -โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง    
 -โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว    
 -โรงเรียนพัฒนาต้นน้ําขุนคอง    

(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท.0816.2/ว 3301  
ลงวันท่ี  14 มิถุนายน 2560) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  3  หน้า 137  

 1.2.2    อุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา   จํานวน 80,000  บาท 
 -โรงเรียนบ้านแม่กอนใน     จํานวน  20,000 บาท     
 -โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง     จํานวน  20,000 บาท  
 -โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว         จํานวน  20,000 บาท  
 -โรงเรียนพัฒนาต้นน้ําขุนคอง     จํานวน  20,000 บาท  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ด้านบริการชุมชน 
และสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  1  
หน้า  136  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

1.2.3     อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง   จํานวน 50,000 บาท 
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ       
 - โครงการแข่งขันกีฬา/กีฑา นักเรียน      

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ด้านบริการชุมชน 
และสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  2   
หน้า 137  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
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แผนงานสาธารณสขุ        รวม      893,940 บาท 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสขุ      รวม          698,940    บาท 
 งบบุคลากร         รวม        698,940     บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)     รวม        698,940     บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จํานวน       674,940  บาท 

-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
 จํานวน 12 เดือน 
-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง  
    จํานวน   12 เดือน   

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน    จํานวน         24,000  บาท 

-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานเทศบาล  
 จํานวน 12 เดือน 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
 

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน     รวม         195,000  บาท 
  งบดําเนนิงาน        รวม         195,000  บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม         185,000  บาท 
  1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า จํานวน       185,000    บาท 
        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ประจําตําบลทุ่งข้าวพวง  จํานวน 30,000 บาท   โดยใช้จ่ายดังนี้ 

    (1) ค่าฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
    (2) ศึกษาดูงาน 
    (3) ค่าจัดซ้ือวัสดุ , เครื่องแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
    (4) ค่าวัสดุการแพทย์ท่ีจําเป็นและเวชภัณฑ์สําหรับบริการประชาชน 
    (5) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินท่ีปฏิบัติงานประจํา 

      ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
  (6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัตกิารฉุกเฉินประจําตําบล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
       (โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ        

        การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542) 
      หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ด้านบริการชุมชน  
และสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ลําดับท่ี 7 หน้า 112  
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1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกัน 
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการควบคุมและป้องกันระงับ 
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

        หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)   
จํานวน 90,000 บาท   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 3 หน้า 111 

        1.1.3    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านนําร่องบริหารจัดการขยะ 
ในการดําเนินการรณรงค์ ฝึกอบรม คัดแยกขยะในครัวเรือน 
การบริหารจัดการด้านการกําจัดขยะมูลฝอย โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย 

       ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติ 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542)  หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
จํานวน 20,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ลําดับท่ี  3 หน้า  100    

  1.1.4  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารสะอาด  
  รสชาติอร่อย ตําบลทุ่งข้าวพวง โดยการสํารวจข้อมูล ฝึกอบรม  
  และการตรวจประเมิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ  
  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
  มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
  เจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
  เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542)   
  หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
  จํานวน  20,000 บาท    

                    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ด้านบริการชุมชน 
                       และสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ลําดับท่ี  4 หน้า  112 
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  1.1.5  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนตําบลทุ่งข้าวพวง 
  ตําบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
  ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
  เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542)    
  จํานวน 25,000 บาท    

                       ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ด้านบริการชุมชน 
                       และสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ลําดับท่ี 1 หน้า  99 
 

2.   หมวดค่าวัสดุ      รวม         10,000  บาท 
2.1  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่    จํานวน       10,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล   
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเคร่ือง  น้ํามันจารบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  

  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์        รวม      140,000    บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์      รวม        140,000    บาท 
 งบดําเนนิงาน        รวม        140,000    บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม          140,000    บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ จํานวน      140,000    บาท 

       ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 

แก่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง 
ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ (ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ัง 
งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2543   
และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ 
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2552) 
จํานวน 30,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  2 หน้า  115     

  1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านท้องถ่ิน ประชารัฐร่วมใจ  
  เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี  เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 

ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตาม 
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นจังหวัด  เทศบาลและองค์การ  
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2543  และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2552)  
จํานวน 10,000 บาท  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการ 

สังคมและสังคมสงเคราะห์  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  1  หน้า  115    

   1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว   
  ในการจัดซ้ือเคร่ืองห่มกันหนาว ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวทุกหมู่บ้าน  
  ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย 
  การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การ บริหารส่วนตําบล   
พ.ศ.2543  และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการ 
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2552)  
จํานวน 100,000 บาท   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวสัดิการสงัคม 

และสังคมสงเคราะห์  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลาํดับท่ี  3 หน้า  115     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       รวม     1,128,920    บาท 
งานบริหารท่ัวไป          รวม        735,920   บาท 

งบบุคลากร                   รวม     735,920   บาท 
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)      รวม        735,920   บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน      จํานวน    367,320   บาท 
       -    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

     จํานวน  12 เดือน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง 

   จํานวน 12 เดือน 
  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารท่ัวไป   

ด้านบริการชุมชนและสังคม    

  1.2 ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง    จํานวน     344,600   บาท 
     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้งตามภารกิจ   
   จํานวน  12  เดือน 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารท่ัวไป   
ด้านบริการชุมชนและสังคม   

1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จํานวน        24,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนักงานจา้ง 

ตามภารกิจ  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  12 เดือน   
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป   
ด้านบริการชุมชนและสังคม   

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน      รวม          393,000 บาท 
 งบดําเนนิงาน        รวม        378,000 บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม          378,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า จํานวน      378,000 บาท 

        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล   

โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง )   

จํานวน 5,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  6 หน้า  114   

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 เช
ยีง
ให
ม่



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 หน้า 111 

 

1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน / นักศึกษาทํางาน 
ช่วงปิดภาคเรียน  ตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางาน 
ช่วงปิดภาคเรียน   
 จํานวน 35,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  2  หน้า 113 

1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
 แผนการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

  ค่าวัสดุและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 
  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.2/ว 0600  
  ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2989  
  ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560) 

จํานวน 30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง                                       
ชุมชน  ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ลําดับท่ี  1 หน้า  127 

1.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน 
ครอบครัวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยจ่ายเป็นค่าใช้ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้ 
จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
พ.ศ.2542 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)    
จํานวน 10,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  4  หน้า  113    

1.1.5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
และศึกษาดูงานของสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากร ผู้นําชุมชน  
ของเทศบาลเพื่อการบริหารพัฒนาท้องถ่ิน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  
คา่วัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 50,000 บาท  
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ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี  3  หน้า 128   

1.1.6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม  
ศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบ 
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)   
จํานวน 20,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
เข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ลําดับท่ี  5  หน้า  114      

1.1.7 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สร้างชุมชนและโรงเรียน  
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
และสถานศึกษาโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใชจ้่าย   
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2542 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 100,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ลําดับท่ี  1  หน้า 120 

1.1.8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตามโครงการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง      
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 20,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ลําดับท่ี  7  หน้า  114 
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1.1.9 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
ตามโครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
เสริมตําบลทุ่งข้าวพวง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ 
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิ 
ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หรือระเบียบ 
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ลําดับท่ี  2 หน้า  93   

1.1.10 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม ของกลุ่มเยาวชนตําบล 
ทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 20,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ลําดับท่ี  1  หน้า  113  

1.1.11   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม ตามโครงการอบรมกฎหมาย 
เบื้องต้นสําหรับประชาชน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน 
และพนักงานเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2542 หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 19,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี  2  หน้า  128 
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1.1.12    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม ตามโครงการให้ความรู้ 
ปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจ่ายเป็น 
ค่าใช้สอยค่าตอบแทนค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ  
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 หรือระเบียบ/หนงัสือ 
สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 19,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ลําดับท่ี  5  หน้า  128  
 

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

1.2.1  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว   
         โครงการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านฯ 
         OTOP ประจําปี พ.ศ.2561  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  
         มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
        จํานวน  5,000 บาท  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ลําดับท่ี 1 หน้า 131  

1.3 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน               รวม     10,000    บาท 
 1.3.1 เพ่ืออุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนามะม่วงเพ่ือคุณภาพ 

                                            และการส่งออกบ้านทุ่งข้าวพวง  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  
         มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

 จํานวน  10,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ลําดับท่ี  2  หน้า  131  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     รวม     802,920    บาท 
งานบริหารท่ัวไป  เก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   รวม         217,920    บาท 

งบบุคลากร                  รวม     217,920    บาท 
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)     รวม         217,920    บาท 

  1.1 ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง    จํานวน     217,920    บาท 
      -      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกจิ   
            จํานวน  12  เดือน 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไป  
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ด้านบริการชุมชนและสังคม    

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม         240,000    บาท 
 งบดําเนนิงาน        รวม         240,000   บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม         240,000   บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า จํานวน      240,000    บาท 

        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา หรือส่งนักกีฬา  

กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น กีฬา/กรีฑา ประชาชน 
กีฬา/กรีฑา นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการสร้าง                                                              
ความสามัคคีในชมุชนเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ สร้างเสริม 
สุขภาพให้แข็งแรง โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา  
กรีฑา ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า 
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  จํานวน 150,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ    
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 2 หน้า 109 

1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ตามโครงการกีฬาสานสมัพันธ์โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงเพื่อเพ่ิมทักษะและเชื่อมความ 
สามัคคีโดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กฬีาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกฬีา    
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ   
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  จํานวน 50,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี  1  หน้า 109    

1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาชุมชนตําบล 
ทุ่งข้าวพวง เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง) 
จํานวน 40,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ลําดับท่ี  3  หน้า 109    
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน       รวม        340,000  บาท 
 งบดําเนนิงาน        รวม         335,000   บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม           335,000   บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า จํานวน        335,000   บาท 

        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1.1.1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์                                                        

และสืบสานประเพณีสงกรานต์ตําบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  
  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
  ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  และระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ 
  แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  

จํานวน 65,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน    
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ลําดับท่ี  3  หน้า  102 
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1.1.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสาน                                                     
ประเพณีชนเผ่า โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบและระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)   
จํานวน 60,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน     
ด้านบริการชุมชนและสังคม   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ลําดับท่ี  7  หน้า  102  

1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม งานประเพณีเข้าพรรษา  
ตําบลทุ่งข้าวพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้ 
จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)   
จํานวน 40,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ลําดับท่ี  4  หน้า  102   

1.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง   
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง   
เช่น  ค่าตอบแทนชุมชน หรือหน่วยงานท่ีส่งกิจกรรมเข้าร่วม ค่าตอบแทน   
ผู้เข้าประกวดค่าของรางวัล เงินรางวัลวงดนตรี คา่ตกแต่งร้ิวขบวน  ค่าวัสดุ 
ตกแต่งเวทีและบริเวณงาน  ค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนกรรมการ 
และค่าจ้างการแสดง ฯลฯ ตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเก่ียวกับการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  จํานวน 80,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ลําดับท่ี  5 หน้า  102   
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1.1.5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง  (ประเพณีย่ีเป็งหมู่บ้าน) 
ประจําปี  2561  ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีย่ีเป็งตําบล 
ทุ่งข้าวพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542)    
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ 
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  หรือหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 60,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ลําดับท่ี  6 หน้า  102   

1.1.6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าท้องถ่ิน พ.ศ.2557  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ 
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อถ่ิน 
พ.ศ.2559หรือระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง)  
จํานวน 30,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ลําดับท่ี  2 หน้า  101  
 

 
งบเงินอุดหนุน        รวม           5,000    บาท 

1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม           5,000    บาท 
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ    จํานวน         5,000   บาท 
1.1.1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
อําเภอเชียงดาว  ประจําปี  2561 โดยปฏิบัติตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559   
จํานวน 5,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน     
ด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ลําดับท่ี  2  หน้า  132  
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว       รวม          5,000     บาท 
 งบเงินอุดหนุน          รวม          5,000     บาท 

1. หมวดเงินอุดหนุน        รวม          5,000     บาท 
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ      จํานวน      5,000    บาท 

 1.1.1  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งท่ี 42   
ประจําปี 2561  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
จํานวน 5,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผน 
และส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ลําดับท่ี 2 หน้า 132 
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ด้านการเศรษฐกิจ               รวม          8,092,746 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              รวม         8,092,746 บาท 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา            รวม         8,092,746 บาท 
 งบบุคลากร                 รวม         1,444,140 บาท 

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)              รวม         1,444,140 บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน              จํานวน        847,980 บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  กองช่าง 
    จํานวน  12  เดือน     
  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง  

จํานวน  12  เดือน    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน    จํานวน        48,000  บาท 
 -   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชพีชั่วคราว ให้แก่พนักงาน 

 เทศบาล  กองช่าง  จํานวน  12  เดือน    
-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าวิชา  (พ.ค.ว.)  ให้แก่พนักงาน 

 เทศบาล  กองช่าง  จํานวน  12 เดือน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง     จํานวน        42,000    บาท 
 -   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง 

 เดือนละ  3,500 บาท   จํานวน 12 เดือน   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 
1.4 ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง    จํานวน       446,160  บาท 
 -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้งตามภารกิจ  กองช่าง 

 จํานวน  12  เดือน    
 -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้งท่ัวไป กองช่าง   

 จํานวน  12 เดือน    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จํานวน        60,000  บาท

 -   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชพีชั่วคราวพนักงานจ้าง 
  ตามภารกิจ  กองช่าง  จํานวน  12  เดือน   

-    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
  ท่ัวไป  กองช่าง  จํานวน   12  เดือน   

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 
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งบดําเนนิงาน         รวม   1,647,000  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน       รวม        157,000  บาท 
1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเป็นประโยชน ์

        แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     จํานวน     100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      
  ประจําปี พ.ศ.2561  ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 080  
  ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา     จํานวน         5,000  บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
  งานนอกเวลาราชการปกติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
  ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2559  

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

1.3  ประเภทค่าเชา่บ้าน       จํานวน       42,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผูมี้สิทธ์ิได้รับ 
   ค่าเช่าบ้าน ของกองช่าง โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559  
   และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

1.4  ประเภทเงินชว่ยเหลือการศกึษาบุตร      จํานวน        10,000  บาท 
-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
    เทศบาล  กองช่าง โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
    (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
    ท่ี มท 0808.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ   
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2. หมวดค่าใช้สอย        รวม        750,000    บาท 
2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ    จํานวน     375,000  บาท

2.1.1    เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ 
                                  ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ่าย 

     ในประเภทรายจ่ายนี้    
    จํานวน 15,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    
 2.1.2    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมา 

     สูบน้ํา  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมา 
     สูบส้วม  ค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน  ค่าจ้างเหมาแบกหาม 
     สัมภาระ  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม 
     สนามหญ้าหรือท่ีสาธารณะ  ค่าระวางบรรทุก   ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
     ท่ีเป็นกิจการในอํานาจหน้าท่ี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
     มหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
     จํานวน 260,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    
       2.1.3    ค่าจ้างเหมาในการดําเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเกษตร 

และแหล่งน้ํา (LSEP) โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการขุดลอก 
แม่น้ํา-ลําห้วย-เหมือง-ฝาย-สระน้ํา ฯลฯ ท่ีตื้นเขินเพ่ือแก้ไขปัญหา 

      ด้านแหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตร และอุทกภัย ท่ีเป็นกิจการใน 
      อํานาจหน้าท่ี ฯลฯ   

จํานวน 100,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ลําดับท่ี 58 หน้า 86 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (LSEP)  

2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  จํานวน      75,000   บาท 
      ที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าลงทะเบียน  
ต่างๆ  เช่น  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองช่าง ฯลฯ     
จํานวน 50,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 
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2.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจกัรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ   
จํานวน  25,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

2.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม   จํานวน      300,000  บาท 
        บํารุงรกัษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถ 

      ใช้งานได้ตามปกติ  ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
      ต่างๆและครุภัณฑ์ท่ีชํารุดเสียหาย  เช่น งานซ่อมคอมพิวเตอร์   
      เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ลําดับท่ี 1 หน้า  126 
 
3. หมวดค่าวัสดุ            รวม        740,000   บาท 

3.1 ประเภทวัสดุสาํนักงาน     จํานวน         25,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม   

ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  แบบพิมพ์  ธงชาติ   
ตะแกรงวางเอกสาร  ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง  
หนังสือพิมพ์  น้ําด่ืม  ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟา้และวิทยุ    จํานวน       125,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า   

หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ    

3.3 ประเภทวัสดุก่อสรา้ง     จํานวน        350,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  ทินเนอร์  สี 

แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย ฯลฯ  สําหรับซ่อมแซมท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 
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 3.4  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่   จํานวน         200,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล   

น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเคร่ือง  น้ํามันจารบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธาด้านการเศรษฐกิจ 

3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จํานวน         15,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ 
ภาพ  รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ 

3.6  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จํานวน        25,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ   
 
 

งบลงทุน        รวม       5,001,606    บาท 
 1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม         687,606     บาท 

1.1  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสรา้ง     จํานวน       27,606     บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน  
ขนาด 9 แรงม้า พร้อมใบตัด ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง    
เป็นเงิน 27,606 บาท  
ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท่ีเทศบาล 
มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถ่ิน 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ผ 08 ลําดับท่ี 10 หน้า 147  

1.2  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จํานวน      660,000     บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  
จํานวน 1 คัน  เป็นเงิน 680,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

     1.ความต้องการและคุณลักษณะทั่วไป 
    เป็นรถยนต์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
    ไม่ต่ํากว่า 2,700 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบธรรมดา 2 ประตู  
    พร้อมเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน 
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    ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงาน 
    ผู้ผลิตราคาท่ีเสนอเป็นราคาท่ีรวมเคร่ืองปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต   
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม  รวมท้ังภาษี อากรอ่ืนๆ และค่าธรรมเนียมในการ 
    จดทะเบียนรถยนต์และค่าขนส่งแล้วมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
    ผู้ผลิตต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ณ วันท่ีส่งมอบรถ 
     2. ระบบเครื่องยนต์ 

   - ต้องเป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลไม่ต่ํากว่า 4 สูบ 16 วาล์ว แถวเรียงพร้อม 
   ระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์หรือดีกว่า 
   - มีระบบจ่ายน้ํามันแบบหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล   
   พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ําหรือดีกว่า 
   - ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,700  ซีซี 
   - ให้กําลังส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า  150 แรงม้า ขับเคล่ือน 4 ล้อ  
   พร้อมระบบล็อกล้อท่ีเฟืองท้าย 

     3. ระบบขับเคลื่อน 
     - ระบบเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5  เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง  1  เกียร์ 
     - คลัทช์สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว 
     4. ระบบกันสะเทือน 
    - ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง หรือทอร์ชั่นบาร์ หรือดีกว่า  
    - ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อน  ติดต้ังเหนือเพลา หรือแบบอิสระ หรือดีกว่าและเหล็กกันโครง 
     5 ระบบเบรก 
     - ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก  มีครีบระบายความร้อน   
     - ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรก หรือดีกว่า 
     6. ระบบบังคับเล้ียว 
     - แบบแร็คแอนด์พีเนียน พวงมาลัยพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า 
     - พวงมาลัยเพาเวอร์ สามารถปรับระดับได้ 
    7. ระบบล้อและยาง 
     - ขนาดความยาวของช่วงล้อไม่น้อยกว่า  3,085  มิลลิเมตร 
     - ล้อกระทะขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
     - ยางขนาดไม่น้อยกว่า 205/R 16 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
     - ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  จํานวน  1  ชุด 
     8. ระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
     - ระบบไฟหน้าแบบฮาโลเจนมัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือดีกว่า 
     - ท่ีปัดน้ําฝนด้านหน้า  แบบปรับได้ 3 จังหวะพร้อมจังหวะหน่วงเวลา 
     - ถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 จุด ด้านผู้ขับข่ี ,ผู้โดยสารตอนหน้า หรือดีกว่า 
     9. ระบบไฟฟ้า 
     - ใช้แบตเตอร่ีขนาดไม่น้อยกว่า  12 โวลท์ มีความจุไม่น้อยกว่า  65 แอมป์ / ชั่วโมง  
     ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
     -มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎจราจร 
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     10.  อุปกรณ์มาตรฐานอ่ืน ๆและอุปกรณ์ติดต้ังไม่น้อยกว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - ท่ีนั่งคนขับและท่ีนั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัย แบบ  3  จุด 
      - มีมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ ท่ีแผงหน้าปัดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรถยนต์รุ่นท่ีเสนอราคา 

- ระบบเคร่ืองเล่น CD และช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลําโพงไม่น้อยกว่า 2 ตําแหน่ง  
ซ่ึงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 

     - กระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 60% กระจก 
     บังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า40 % 
     - ติดต้ังกันสาดท่ีประตูท้ัง  2  บาน 
     - ติดต้ังกระบะด้านหลังปูพ้ืนด้วยวัสดุปูพ้ืน(กระบะลายเนอร์) 
     11.  อุปกรณ์และเครื่องมือประจํารถ 
     - มีเครื่องมือประจํารถครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต  จํานวน  1  ชุด 
     - แม่แรงยกรถพร้อมด้าม     จํานวน  1  ชุด 
     - ประแจถอดล้อ      จํานวน  1  ชุด  
     - มีหนังสือคู่มือรถยนต์  คู่มือการใช้และบาํรุงรักษา  จํานวน  1  ชุด 
     12.  เงื่อนไข   
     - ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
     - รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือระยะทาง  100,000  กิโลเมตร  
     แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน 

     - การนํารถเข้าบํารุงรักษา ภายในระยะเวลาหรือระยะทางท่ีกําหนด  ต้องสามารถ 
     นํารถยนต์เข้ารับบริการท่ีตัวแทนจําหน่ายได้ท่ัวประเทศ ต้องมีศูนย์บริการและศูนย์ 
     อะไหล่บริการทุกจังหวัด ตรวจเช็ค และซ่อมบํารุงท่ีได้มาตรฐาน ซ่ึงได้รับการแต่งต้ัง 
     จากผู้ผลิต ท่ีเสนอขายครอบคลุมท่ัวประเทศพร้อมเอกสารแนบท้ายในวันท่ีเสนอราคา 

     - ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียน พ.ร.บ. ภาษี และค่าขนส่ง 
       ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
     - ผู้ขายต้องติดสต๊ิกเกอร์หรือพ่นตราสัญลักษณ์ตามท่ีกําหนด 

ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท่ีเทศบาล 
มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถ่ิน 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ผ 08 ลําดับท่ี 7 หน้า 147  
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2. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   4,314,000    บาท 
2.1 ประเภทคา่ก่อสร้างอาคารต่างๆ    รวม            -     บาท 
2.2 ประเภทคา่ก่อสร้างสาธารณูปการ    รวม            -     บาท 
2.3 ประเภทคา่ก่อสร้างสาธารณูปโภค    จํานวน   2,861,000     บาท 

  2.3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ่อขยะ)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ท้ังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ้านห้วยเป้า หมู่ท่ี 1  
    ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  163,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  10  หน้า 77 

 2.3.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายย่ี จองแก้ว)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 285.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ท้ังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ้านห้วยเป้า หมู่ท่ี 1  
    ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  189,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  1  หน้า 75 

  2.3.3 โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก จุดท่ี 1) 
    พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  บ้านแม่กอน  หมู่ท่ี 2  ตําบลทุ่งข้าวพวง  
    อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  108,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  2  หน้า 75 
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 2.3.4  โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก จุดท่ี 2) 
    พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 336.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  บ้านแม่กอน  หมู่ท่ี 2  ตําบลทุ่งข้าวพวง  
    อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  243,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  2  หน้า 75 

 2.3.5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางวิภา  คนครอง)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ท้ังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ท่ี 3   
    ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  415,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  3  หน้า 75 

 2.3.6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ 
    (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
    4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.  
    ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรงัอัดแน่น  
    ท้ังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  บ้านแม่จา 
    (หย่อมบ้านปางเบาะ) หมู่ท่ี 4  ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  195,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  4  หน้า 76 

 2.3.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ่างเก็บน้ํา)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ท้ังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  บ้านแม่จา หมู่ท่ี 4   
    ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  192,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
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 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  5  หน้า 76 

 2.3.8  โครงการก่อสร้างถังกรองนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร  แบบมีฝาปิด   
    บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ) หมู่ท่ี 4  ตําบลทุ่งข้าวพวง  
    อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  218,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  6  หน้า 76   

  2.3.9 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) ขนาดฐานกว้าง 2.00 เมตร  
    ยาว 45.00 เมตร สูง 1.50 เมตร บ้านห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 5  ตําบลทุ่งข้าวพวง  
    อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  355,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  7  หน้า 76 

 2.3.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  
    ยาว 180.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม   
    บ้านขุนคอง หมู่ท่ี 6  ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   
    จํานวน  207,000 บาท   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏใน                                      
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  8  หน้า 76 

  2.3.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  
    (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
    ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม   
    พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น ท้ังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี   
    บ้านขุนคอง (หย่อมบ้านปางกาง) หมู่ท่ี 6 ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  71,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  30  หน้า 81 
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 2.3.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนายแดง-บ่อขยะ)  
    พร้อมป้ายโครงการ  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 492.00 ตร.ม  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น  
    ท้ังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  บ้านห้วยตีนต่ัง 
    หมู่ท่ี 7 ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  339,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  9  หน้า 76 

 2.3.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณภายในสํานักงานเทศบาล)  
    พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)   
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    พร้อมท้ังทางเชื่อม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
    หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมกัน ไม่น้อยกว่า 267.00 ตร.ม  เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
    หมู่ท่ี 7 ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    จํานวน  166,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 และการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ลําดับท่ี  45  หน้า 84 

2.4 ประเภทคา่บํารงุรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง จํานวน    1,453,000  บาท 
                         2.4.1  เพ่ือใช้เป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
     เช่น ถนน คสล. อาคาร รางระบายน้ํา สะพาน และสิ่งก่อสร้าง 
     สาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืนๆ ฯลฯ  

 จํานวน 1,433,000 บาท 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการเศรษฐกิจ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ลําดับท่ี  44  หน้า 84 
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แผนงานการเกษตร          รวม      100,000 บาท 
งานส่งเสริมการเกษตร          รวม          20,000   บาท 

งบดําเนนิงาน          รวม          20,000   บาท 
1. หมวดค่าวัสดุ        รวม          20,000   บาท 
1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร       จํานวน      20,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและ 
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบ 
หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร   ด้านการเศรษฐกิจ   
 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและปา่ไม้          รวม          80,000  บาท 
 งบดําเนนิงาน           รวม         80,000 บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย         รวม         80,000 บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ     จํานวน     80,000 บาท 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ 

ป่าต้นน้ํา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันปัญหาไฟป่า 
และหมอกควันในเขตพื้นท่ีตําบลทุ่งข้าวพวง เพ่ือใช้จ่ายในการ 
ดําเนินกิจกรรม เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542)    

ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้   ด้านการเศรษฐกิจ   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ลําดับท่ี 1 หน้า 97       
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แผนงาน แผนงานการรักษา แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ความสงบภายใน การศึกษา

งบกลาง งบกลาง งบกลาง 8,927,015.00     -                    -                   -                      8,927,015.00       
บําเหน็จ/บํานาญ บําเหน็จ/บํานาญ 387,000.00        -                    -                   -                      387,000.00         

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00       -                   -                      2,624,640.00       
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,666,230.00       192,360.00        8,187,720.00         16,046,310.00 

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 801,000.00          -                   384,200.00            1,185,200.00       
ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 2,235,000.00       160,000.00        5,539,022.00         7,934,022.00       
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 1,070,000.00       40,000.00          2,097,787.00         3,207,787.00       
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค 515,000.00          -                   55,000.00             570,000.00         

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 163,200.00          63,300.00             226,500.00         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    400,000.00            400,000.00         

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 35,000.00           -                      35,000.00           
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 20,000.00           2,678,000.00         2,698,000.00       

รวม 9,314,015.00 15,130,070.00 392,360.00 19,405,029.00 44,241,474.00 
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เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

                                                                          แผนงาน
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แผนงาน แผนงานสร้างความ แผนงานการศาสนา
สังคมสงเคราะห์ เข้มแข็งของชุมชน วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบกลาง งบกลาง งบกลาง -                  -                    -                   -                      -                    
บําเหน็จ/บํานาญ บําเหน็จ/บํานาญ -                  -                    -                   -                      -                    

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                  -                    -                   -                      -                    
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 698,940.00        -                    735,920.00        217,920.00            1,652,780.00       

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน -                  -                    -                   -                      -                    
ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 185,000.00        140,000.00          378,000.00        575,000.00            1,278,000.00       
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 10,000.00         -                    -                   -                      10,000.00           
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค -                  -                    -                   -                      -                    

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ -                  -                    -                   -                      -                    
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                  -                    -                   -                      -                    

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น -                  -                    -                   -                      -                    
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                  -                    15,000.00          10,000.00             25,000.00           

รวม 893,940.00       140,000.00         1,128,920.00     802,920.00           2,965,780.00      
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แผนงานอุตสาหกรรม แผนงาน รวม
และการโยธา การเกษตร

งบกลาง งบกลาง งบกลาง -                  -                    -                   
บําเหน็จ/บํานาญ บําเหน็จ/บํานาญ -                  -                    -                   

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                  -                    -                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,444,140.00     -                    1,444,140.00      

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 157,000.00        -                    157,000.00        
ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 750,000.00        80,000.00           830,000.00        
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 740,000.00        20,000.00           760,000.00        
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค -                  -                    -                   

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 707,606.00        -                    687,606.00        
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,294,000.00     -                    4,314,000.00      

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

รวม 8,092,746.00    100,000.00         8,192,746.00     

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 หน้า   134

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

10,042,022.00                              
3,977,787.00                                

570,000.00                                   
914,106.00                                   

4,714,000.00                                
35,000.00                                     

                                                                          แผนงาน

55,400,000.00                              

387,000.00                                   
2,624,640.00                                

19,143,230.00                              
1,342,200.00                                

8,927,015.00                                
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวมทุกงบ/ทุกหมวด

2,723,000.00                                

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
ทุ่ง

ข้า
วพ

วง
 เช

ยีง
ให

ม่


	ประกาศใช้เทศบัญญัติ
	cccccccc
	ปก
	007สารบัญ-เอกสารหมายเลข-1
	005-1ส่วนที่-1-เอกสารหมายเลข-2
	005-2ส่วนที่-02-เอกสารหมายเลข-2
	005-3ส่วนที่-1-เอกสารหมายเลข-2-3
	005-4ส่วนที่-1-เอกสารหมายเลข-4
	005-5ส่วนที่-1-เอกสารหมายเลข-5
	006-1ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-6
	006-2ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-7
	006-3ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-8
	006-4ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-9
	006-5ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-10
	006-6ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-11
	006-7ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-12
	006-8ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-13
	006-9ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-14
	006-10ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-15
	006-11ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-16
	006-12ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-17
	006-13ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-18-19
	006-14ส่วนที่-2-1-เอกสารหมายเลข-20-23
	003รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป-เอกสารหมายเลข-24-26
	004-1รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-27-32
	004-2รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-33-35
	004-3รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-36-37
	004-4รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-38-41
	004-5รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-42-47
	004-6รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-48-49
	004-7รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-50
	004-8รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-51-53
	004-9รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-54-57
	004-10รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-58-62
	004-11รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-63-64
	004-12รายจ่ายทั้งหมด-2561-เอกสารหมายเลข-65
	002รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป-เอกสารหมายเลข-66-131
	001เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-เอกสารหมายเลข-132-134




