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ส่วนท่ี  1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ
เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง

อ าเภอเชียงดาว     จงัหวดัเชียงใหม่



หลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ดงัต่อไปน้ี

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะการเงินดงัน้ี

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.2

1) รายรับจริงทั้งส้ิน     46,278,014.73   บาท   ประกอบด้วย

228,460.70                          บาท
68,364.80                            บาท

264,037.86                          บาท
- บาท

30,662.00                            บาท
- บาท

19,461,299.37                     บาท
9,626,851.00                       บาท
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หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

 

หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด
หมวดรายไดจ้ากทุน
หมวดภาษีจดัสรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพนั               จ  านวน          1           โครงการ
                                                                                                       รวม            325,000       บาท

เงินกูค้งคา้ง          -               บาท

1.  สถานะการคลัง

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ  วนัท่ี  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563
เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน                         49,149,336.74     บาท
เงินสะสม                                                21,680,585.99     บาท
ทุนส ารองเงินสะสม                             16,091,606.84     บาท
รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย  จ  านวน         -         โครงการ
                                                                                                       รวม              -                  บาท

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

บดัน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารของเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ

ต าบลทุ่งขา้วพวง  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงั  ตลอดจน
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  อีกคร้ังหน่ึง    ฉะนั้น  ในโอกาสน้ีคณะผูบ้ริหารเทศบาล

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ณ  วนัท่ี  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563



2) 16,274,334.00                     บาท
2.1 ดา้นการศึกษา 11,025,639.00                     บาท
2.2 เบ้ียยงัชีพ 5,052,100.00                       บาท
2.3 ดา้นสาธารณสุข 196,595.00                          บาท

324,005.00                          บาท
3) รายจ่ายจริง  จ านวน      32,683,778.17      บาท  ประกอบด้วย

1,376,196.48                       บาท
13,958,361.10                     บาท

8,929,364.59                       บาท

739,821.00                          บาท
- บาท

1,325,200.00                       บาท
6,354,835.00                       บาท

     - รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหต้ามภารกิจถ่ายโอน (ดา้นการศึกษา) 67,500.00                            บาท
     - รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหต้ามภารกิจถ่ายโอน (เบ้ียยงัชีพ) 6,114,100.00                       บาท
     - รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหร้ะบุวตัถุประสงค ์(ดา้นการศึกษา) 142,500.00                          บาท
     - รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 30,735.00                            บาท

4) 5,664,183.26                       บาท
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เงนิอุดหนุนทั่วไปส าหรับภารกิจถ่ายโอน

เงนิอุดหนุนทั่วไปส าหรับระบุวตัถุประสงค์ 

3.1 งบกลาง

3.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค์

มีการจ่ายเงนิสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    

3.2 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว)
3.3 งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  และหมวด
     ค่าสาธารณูปโภค)
3.4 งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)
3.5 งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)
3.6 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)



2.1 รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 233,506.81              110,000.00               230,000.00             
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 75,916.96                50,000.00                 48,600.00               
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 430,409.90              400,000.00               430,000.00             
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                           -                            -                          

34,672.00                80,000.00                 211,400.00             
หมวดรายไดจ้ากทุน -                           -                            -                          
รวมรายได้จัดเก็บเอง 774,505.67              640,000.00               920,000.00             

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจดัสรร 25,279,948.05         27,367,300.00          26,530,000.00        
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 25,279,948.05         27,367,300.00          26,530,000.00        

ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 30,361,491.00         37,492,700.00          36,050,000.00        

- ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหน้าท่ี 9,703,476.00           9,000,000.00            10,250,000.00        
- ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปตามภารกิจถ่ายโอน (ศึกษา) 13,888,410.00         18,717,900.00          16,500,000.00        
- ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวถัตุประสงค(์เบ้ียยงัชีพ) 6,554,200.00           9,634,800.00            9,300,000.00          
- ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวตัถุประสงค์(ไฟป่าและหมอกควนั) -                           -                            -                          
- ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวตัถุประสงค(์อ.ส.ม.) 215,405.00              140,000.00               -                          

เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ -                           -                            -                          

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,361,491.00         37,492,700.00          36,050,000.00        

56,415,944.72         65,500,000.00          63,500,000.00        
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รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

รายรับ

หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด



2.2 รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบกลาง 7,092,492.30        10,680,900.00         10,646,300.00     
17,011,564.05      24,625,000.00         26,329,309.00     

ค่าจา้งชัว่คราว)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,304,416.74      19,189,100.00         17,005,391.00     

งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 5,283,492.00        7,692,000.00           6,400,000.00       
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 29,705.00             35,000.00                30,000.00            
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,854,875.00        3,278,000.00           3,089,000.00       

47,576,545.09   65,500,000.00     63,500,000.00 

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 หน้า  5

และหมวดค่าสาธารณูปโภค

จ่ายจากงบประมาณ

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

รายจ่าย
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ส่วนท่ี  2
เทศบญัญติั

เร่ือง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง
อ าเภอเชียงดาว     จงัหวดัเชียงใหม่

ของ



ยอดรวม
15,786,409.00                            

แผนงานบริหารทัว่ไป 15,296,989.00                            
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 489,420.00                                 

26,861,291.00                            
แผนงานการศึกษา 23,988,291.00                            
แผนงานสาธารณสุข 1,161,900.00                              
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 59,000.00                                   
แผนงานเคหะและชุมชน -                                              
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 892,100.00                                 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 760,000.00                                 

10,206,000.00                            
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,106,000.00                            
แผนงานการเกษตร 100,000.00                                 
แผนงานการพาณิชย์ -                                              

10,646,300.00                            
แผนงานงบกลาง 10,646,300.00                            

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 63,500,000.00                            
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ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านการเศรษฐกิจ

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

ด้าน

บันทกึหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ของ  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ด้านบริหารงานทั่วไป



งบกลาง 10,097,300.00                            -                                         -                                            10,097,300.00                          
บ าเหน็จ/บ านาญ 549,000.00                                  -                                         -                                            549,000.00                               

รวมแผนงานงบกลาง 10,646,300.00                            -                                         -                                            10,646,300.00                          
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งาน

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

งาน รวม

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

งบ
งาน

งานงบกลาง



7,935,789.00                                              2,659,000.00                                           10,594,789.00                                         
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00                                              -                                                           2,624,640.00                                           
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,311,149.00                                              2,659,000.00                                           7,970,149.00                                           

1,996,200.00                                              2,636,000.00                                           4,632,200.00                                           
ค่าตอบแทน 411,200.00                                                 472,000.00                                              883,200.00                                              
ค่าใชส้อย 1,272,000.00                                              664,000.00                                              1,936,000.00                                           
ค่าวสัดุ 313,000.00                                                 1,008,000.00                                           1,321,000.00                                           
ค่าสาธารณูปโภค -                                                              492,000.00                                              492,000.00                                              

40,000.00                                                   -                                                           40,000.00                                                
ค่าครุภณัฑ์ 40,000.00                                                   -                                                           40,000.00                                                
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                                              -                                                           -                                                           

30,000.00                                                   -                                                           30,000.00                                                
รายจ่ายอ่ืน 30,000.00                                                   -                                                           30,000.00                                                

-                                                              -                                                           -                                                           
เงินอุดหนุน -                                                              -                                                           -                                                           

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,001,989.00                                            5,295,000.00                                           15,296,989.00                                         
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งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอ่ืน

งบเงนิอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบ



-                                                                235,020.00                                       
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                                -                                                    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                                                235,020.00                                       

168,000.00                                                   254,400.00                                       
ค่าตอบแทน -                                                                54,400.00                                         
ค่าใชส้อย 168,000.00                                                   168,000.00                                       
ค่าวสัดุ -                                                                32,000.00                                         
ค่าสาธารณูปโภค -                                                                -                                                    

-                                                                -                                                    
ค่าครุภณัฑ์ -                                                                -                                                    
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                                                -                                                    

-                                                                -                                                    
รายจ่ายอ่ืน -                                                                -                                                    

-                                                                -                                                    
เงินอุดหนุน -                                                                -                                                    

168,000.00                                                   489,420.00                                       
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 321,420.00                                                                 

งบรายจ่ายอ่ืน -                                                                              
-                                                                              

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน

-                                                                              

-                                                                              

-                                                                              

งบด าเนินงาน

งบเงนิอุดหนุน

-                                                                              

54,400.00                                                                   
-                                                                              

86,400.00                                                                   

-                                                                              

-                                                                              

-                                                                              

งบลงทุน

32,000.00                                                                   

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั
งบ
งบบุคลากร

235,020.00                                                                 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

235,020.00                                                                 



1,712,500.00                            9,891,800.00                                11,604,300.00                                                           
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                            -                                                -                                                                              
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,712,500.00                            9,891,800.00                                11,604,300.00                                                           

2,186,400.00                            6,933,591.00                                9,119,991.00                                                              
ค่าตอบแทน 322,400.00                                192,000.00                                   514,400.00                                                                 
ค่าใชส้อย 1,684,000.00                            4,384,647.00                                6,068,647.00                                                              
ค่าวสัดุ 180,000.00                                2,308,944.00                                2,488,944.00                                                              
ค่าสาธารณูปโภค -                                            48,000.00                                     48,000.00                                                                   

-                                            300,000.00                                   300,000.00                                                                 
ค่าครุภณัฑ์ -                                            -                                                -                                                                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                            300,000.00                                   300,000.00                                                                 

-                                            -                                                -                                                                              
รายจ่ายอ่ืน -                                            -                                                -                                                                              

-                                            2,964,000.00                                2,964,000.00                                                              
เงินอุดหนุน -                                            2,964,000.00                                2,964,000.00                                                              

3,898,900.00                            20,089,391.00                              23,988,291.00                                                           
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งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

รวมแผนงานการศึกษา

งบรายจ่ายอ่ืน

งบเงนิอุดหนุน

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

งาน
รวม

งบ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา



งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน

653,100.00                                                     -                                                                    653,100.00                                          
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                                  -                                                                    -                                                       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 653,100.00                                                     -                                                                    653,100.00                                          

140,800.00                                                     368,000.00                                                       508,800.00                                          
ค่าตอบแทน 140,800.00                                                     -                                                                    140,800.00                                          
ค่าใชส้อย -                                                                  336,000.00                                                       336,000.00                                          
ค่าวสัดุ -                                                                  32,000.00                                                         32,000.00                                            
ค่าสาธารณูปโภค -                                                                  -                                                                    -                                                       

-                                                                  -                                                                    -                                                       
ค่าครุภณัฑ์ -                                                                  -                                                                    -                                                       
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                                                  -                                                                    -                                                       

-                                                                  -                                                                    -                                                       
รายจ่ายอ่ืน -                                                                  -                                                                    -                                                       

-                                                                  -                                                                    -                                                       
เงินอุดหนุน -                                                                  -                                                                    -                                                       

793,900.00                                                     368,000.00                                                       1,161,900.00                                       
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งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

รวมแผนงานสาธารณสุข

งบรายจ่ายอ่ืน

งบเงนิอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
แผนงานสาธารณสุข

งาน
รวม

งบ
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข



-                                                                                      
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                                                      
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                                                                      

24,000.00                                                                           
ค่าตอบแทน -                                                                                      
ค่าใชส้อย 24,000.00                                                                           
ค่าวสัดุ -                                                                                      
ค่าสาธารณูปโภค -                                                                                      

-                                                                                      
ค่าครุภณัฑ์ -                                                                                      
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                                                                      

-                                                                                      
รายจ่ายอ่ืน -                                                                                      

35,000.00                                                                           
เงินอุดหนุน 35,000.00                                                                           

59,000.00                                                                           

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 หน้า  13

35,000.00                                                                                                  
35,000.00                                                                                                  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 59,000.00                                                                                                  

-                                                                                                             
-                                                                                                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                                                                                                             
-                                                                                                             

งบเงนิอุดหนุน

-                                                                                                             
24,000.00                                                                                                  

-                                                                                                             
-                                                                                                             

งบลงทุน -                                                                                                             

งบบุคลากร -                                                                                                             
-                                                                                                             
-                                                                                                             

งบด าเนินงาน 24,000.00                                                                                                  

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน
งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม

งบ



470,100.00                                               -                                                                        470,100.00                                          
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                            -                                                                        -                                                       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 470,100.00                                               -                                                                        470,100.00                                          

16,000.00                                                 406,000.00                                                           422,000.00                                          
ค่าตอบแทน 16,000.00                                                 -                                                                        16,000.00                                            
ค่าใชส้อย -                                                            406,000.00                                                           406,000.00                                          
ค่าวสัดุ -                                                            -                                                                        -                                                       
ค่าสาธารณูปโภค -                                                            -                                                                        -                                                       

-                                                            -                                                                        -                                                       
ค่าครุภณัฑ์ -                                                            -                                                                        -                                                       
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                                            -                                                                        -                                                       

-                                                            -                                                                        -                                                       
รายจ่ายอ่ืน -                                                            -                                                                        -                                                       

-                                                            -                                                                        -                                                       
เงินอุดหนุน -                                                            -                                                                        -                                                       

486,100.00                                               406,000.00                                                           892,100.00                                          
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งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

งบรายจ่ายอ่ืน

งบเงนิอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

งาน
รวม

งบ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชนงานบริหารงานทั่วไป



งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัศาสนาและ งานวิชาการวางแผนและ
วฒันธรรมและนันทนาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

246,000.00                          -                              -                                     -                               246,000.00                 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                       -                              -                                     -                               -                              
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 246,000.00                          -                              -                                     -                               246,000.00                 

8,000.00                              112,000.00                 304,000.00                        -                               416,000.00                 
ค่าตอบแทน 8,000.00                              -                              -                                     -                               -                              
ค่าใชส้อย -                                       112,000.00                 304,000.00                        -                               416,000.00                 
ค่าวสัดุ -                                       -                              -                                     -                               -                              
ค่าสาธารณูปโภค -                                       -                              -                                     -                               -                              

-                                       -                              -                                     -                               -                              
ค่าครุภณัฑ์ -                                       -                              -                                     -                               -                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                       -                              -                                     -                               -                              

-                                       -                              -                                     -                               -                              
รายจ่ายอ่ืน -                                       -                              -                                     -                               -                              

-                                       -                              90,000.00                          -                               90,000.00                   
เงินอุดหนุน -                                       -                              90,000.00                          -                               90,000.00                   

254,000.00                          112,000.00                 394,000.00                         #VALUE!
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รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอ่ืน

งบเงนิอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกฬีาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบ



2,526,000.00                                                                 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                                                 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,526,000.00                                                                 

1,520,000.00                                                                 
ค่าตอบแทน 120,000.00                                                                    
ค่าใชส้อย 704,000.00                                                                    
ค่าวสัดุ 696,000.00                                                                    
ค่าสาธารณูปโภค -                                                                                 

6,060,000.00                                                                 
ค่าครุภณัฑ์ -                                                                                 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 6,060,000.00                                                                 

-                                                                                 
รายจ่ายอ่ืน -                                                                                 

-                                                                                 
เงินอุดหนุน -                                                                                 

10,106,000.00                                                               

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 หน้า  16

-                                                                                                              
-                                                                                                              

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,106,000.00                                                                                            

-                                                                                                              
6,060,000.00                                                                                              

งบรายจ่ายอ่ืน -                                                                                                              
-                                                                                                              

งบเงนิอุดหนุน

120,000.00                                                                                                 
704,000.00                                                                                                 
696,000.00                                                                                                 

-                                                                                                              
งบลงทุน 6,060,000.00                                                                                              

งบบุคลากร 2,526,000.00                                                                                              
-                                                                                                              

2,526,000.00                                                                                              
งบด าเนินงาน 1,520,000.00                                                                                              

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบ



งานอนุรักษ์แหล่งน า้
และป่าไม้

-                                                             -                                                               -                                                              
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                                                             -                                                               -                                                              
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                                             -                                                               -                                                              

28,000.00                                                  72,000.00                                                    100,000.00                                                 
ค่าตอบแทน -                                                             -                                                               -                                                              
ค่าใชส้อย -                                                             72,000.00                                                    72,000.00                                                   
ค่าวสัดุ 28,000.00                                                  -                                                               28,000.00                                                   
ค่าสาธารณูปโภค -                                                             -                                                               -                                                              

-                                                             -                                                               -                                                              
ค่าครุภณัฑ์ -                                                             -                                                               -                                                              
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                                             -                                                               -                                                              

-                                                             -                                                               -                                                              
รายจ่ายอ่ืน -                                                             -                                                               -                                                              

-                                                             -                                                               -                                                              
เงินอุดหนุน -                                                             -                                                               -                                                              

28,000.00                                                  72,000.00                                                    100,000.00                                                 
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รวมแผนงานการเกษตร

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอ่ืน

งบเงนิอุดหนุน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบ



ตามความในพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา  65  จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  และโดยความเห็นชอบของผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่

ขอ้  1 เทศบญัญติัน้ีเรียกว่า  เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2564
ขอ้  2 เทศบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563  เป็นตน้ไป
ขอ้  3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน

ขอ้  4

รายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี
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ด้านการด าเนินงานอ่ืน 10,646,300.00                                 
งบกลาง 10,646,300.00                                 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 63,500,000.00                                 

10,206,000.00                                 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,106,000.00                                 
แผนงานการเกษตร 100,000.00                                      
แผนงานการพาณิชย์ -                                                   

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสงัคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

23,988,291.00                                 
1,161,900.00                                   

59,000.00                                        
-                                                   

892,100.00                                      
760,000.00                                      

แผนงานการศึกษา

แผนงาน ยอดรวม
15,786,409.00                                 
15,296,989.00                                 

489,420.00                                      
26,861,291.00                                 

ด้านบริหารทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564  อาศยัอ านาจ

งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทัว่ไป  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน    63,500,000.00   บาท   โดยแยก

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
อ าเภอเชียงดาว   จังหวดัเชียงใหม่

63,500,000.00  บาท



ขอ้  5

ขอ้  6
อนุมติัให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ขอ้  7

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

 

ต าแหน่ง นายอ าเภอเชียงดาว ปฏิบติัราชการแทน
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ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งขา้วพวง    ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ

ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งขา้วพวง    มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563

( นายชชัวาลย ์    พุทธโธ    )
 (ลงนาม)......................................................

เห็นชอบ
(นายฉออ้น     เข่ือนเพชร)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งขา้วพวง

งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมรายจ่าย 

-                                                   
-                                                   
-                                                   
-                                                   
-                                                   
-                                                   

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว)
งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  -  บาท

งบกลาง -                                                   
ยอดรวมงบ

ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่



ยอดต่าง
(%)

1 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง -                                  -                             -                            -                          100.00% 200,000.00              
2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 102,492.05                     115,107.17                119,173.25               139,903.26             -100.00% -                           
3 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 62,864.35                       64,044.70                  72,869.35                 67,078.55               -100.00% -                           
4 ภาษีป้าย 10,154.00                       11,811.00                  12,578.00                 26,525.00               13.10% 30,000.00                

รวมหมวดภาษอีากร 175,510.40                        190,962.87                  204,620.60                  233,506.81                -1.50% 230,000.00                

1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา -                                  -                             310.40                       1,484.10                 236.90% 5,000.00                  
2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 3,319.10                          1,447.00                    541.00                       173.00                     1056.07% 2,000.00                  
3 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร 10,330.00                       5,520.00                    5,050.00                    3,980.00                 0.50% 4,000.00                  
4 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย์ 450.00                             830.00                       380.00                       520.00                     -3.85% 500.00                     
5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 7,007.40                          8,200.00                    5,820.00                    2,590.00                 54.44% 4,000.00                  

- ค่าธรรมเนียมในการขดุดิน -                                  2,080.00                    -                            -                          - -                           
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการสมคัรสอบ -                                  1,400.00                    1,900.00                    -                          - -                           
- ค่าธรรมเนียมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ -                                  4,700.00                    3,800.00                    3,000.00                 -100.00% -                           
- ค่าธรรมเนียมการประเมินกิจการประเภทท่ี 2 -                                  20.00                         40.00                         -                          - -                           
- ค่าธรรมเนียมการคดัส าเนาทะเบียนราษฎร -                                  -                             80.00                         -                          - -                           

6 ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,450.00                          17,815.00                  3,075.00                    24,355.00               -87.68% 3,000.00                  
หน้า  20

ปี 2564

รายรับจริง

ปี 2562ปี 2560

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564

รายงานประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

 
ประมาณการ

ปี 2559

หมวดภาษอีากร

ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต



ยอดต่าง
(%)

7 ค่าปรับการผิดสญัญา 34,007.24                       6,813.20                    25,426.94                 41,038.96               -39.08% 25,000.00                
8 ค่าปรับอ่ืนๆ 886.00                             200.00                       2,300.00                    2,680.00                 -14.18% 2,300.00                  

- ค่าปรับเก่ียวกบัผูก้ระท าผิดงานทะเบียน 886.00                             200.00                       2,300.00                    2,580.00                 -100.00% -                           
9 คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตราย -                                  -                             300.00                       -                          100.00% 2,000.00                  

ต่อสุขภาพ
10 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 330.00                             260.00                       140.00                       80.00                       275.00% 300.00                     
11 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 510.00                             20.00                         -                            500.00                     0.00% 500.00                     

- ค่าใบอนุญาตเจาะบาดาล 510.00                             - -                            -                          - -                           
58,289.74                       41,105.20                  43,032.94                 75,916.96               -35.98% 48,600.00                

1 ดอกเบ้ีย 449,247.30                     178,255.86                321,092.90               430,409.90             -7.07% 400,000.00              
2 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นอ่ืนๆ -                                  -                             29,265.70                 -                          100.00% 30,000.00                

541,073.89                     178,255.86                350,358.60               430,409.90             -0.10% 430,000.00              

1 ค่าขายแบบแปลน 59,300.00                       19,600.00                  23,000.00                 2,800.00                 257.14% 10,000.00                
2 ค่ารับรองและคดัส าเนา -                                  -                             1,048.00                    320.00                     -6.25% 300.00                     
3 รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 51,488.00                       85,170.00                  43,949.00                 31,552.00               537.36% 201,100.00              

- ค่าบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน 1,290.00                          430.00                       838.00                       3,810.00                 -100.00% -                           
หน้า  21

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ปี 2561

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

 
ประมาณการ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ปี 2560

รายงานประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี 2564

รายรับจริง

ปี 2562ปี 2559

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน



ยอดต่าง
(%)

- ค่าปิดประกาศ 30.00                               130.00                       80.00                         80.00                       -100.00% -                           
- รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ -                                  1,133.00                    -                            310.00                     -100.00% -                           
- ค่าบ ารุงเคร่ืองชัง่น ้าหนกั 49,640.00                       82,728.00                  31,840.00                 27,451.00               -100.00% -                           
- ค่าบ ารุงหอประชุม -                                  1,000.00                    5,000.00                    -                          - -                           
- ค่าไฟฟ้าบา้นพกั -                                  1,012.00                    985.00                       220.00                     -100.00% -                           
- ค่าบ ารุงอาคารขนถ่ายพืชผล -                                  -                             5,286.00                    -                          - -                           
- ค่ากิจการประปา 558.00                             -                             -                            -                          - -                           
- เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ -                                  -                             -                            71.00                       -100.00% -                           

4 ค่าจ  าหน่ายเศษของ -                                  -                             -                            -                          - -                           
110,788.00                     104,770.00                67,997.00                 34,672.00               509.71% 211,400.00              

รวมรายได้จัดเก็บ 885,662.03                     515,093.93                666,009.14               774,505.67             18.79% 920,000.00              

1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 501,629.93                     680,663.25                1,664,967.73            1,156,207.03          29.73% 1,500,000.00           
2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 8,311,355.92                  8,815,346.73             9,849,512.20            10,265,877.58        7.15% 11,000,000.00         
3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จดัสรรรายไดฯ้ 4,060,888.04                  4,094,101.27             5,119,179.84            4,771,515.89          1.23% 4,830,000.00           
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 498,055.50                     368,397.20                432,245.84               651,229.61             -7.87% 600,000.00              
5 ภาษีสรรพสามิต 3,665,729.18                  4,187,297.12             7,171,077.17            8,358,634.93          -1.90% 8,200,000.00           
6 ค่าภาคหลวงแร่ 72,534.10                       71,325.76                  156,307.60               76,483.01               30.75% 100,000.00              

หน้า  22

 
ประมาณการ

ปี 2561

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายรับจริง

หมวดภาษจีัดสรร
ภาษจีัดสรร

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ปี 2562 ปี 2564

รายงานประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564

ปี 2559 ปี 2560



ยอดต่าง
(%)

7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 45,208.74                       54,077.35                  63,079.00                 73,675.61               35.73% 100,000.00              
8 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 309,212.00                     388,346.53                513,066.00               298,396.00             -32.97% 200,000.00              
- ภาษีสุรา 1,703,713.14                  1,736,715.74             -                            -                          - -                           

17,110,192.67                18,217,131.33           24,393,290.38          25,279,948.05        4.94% 26,530,000.00         

27,883,495.00                   27,542,699.00             28,675,808.00             30,416,691.00           18.52% 36,050,000.00           

1 เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี 8,687,459.00                  9,004,279.00             8,747,127.00            9,703,476.00          5.63% 10,250,000.00         
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

- เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 19,196,036.00                18,538,420.00           19,928,681.00          20,658,015.00        24.89% 25,800,000.00         
 2.1 ดา้นการศึกษา 12,797,578.00                12,055,220.00           12,931,824.00          13,888,410.00        18.80% 16,500,000.00         

2.2 ดา้นเบ้ียยงัชีพ 6,291,300.00                  6,483,200.00             6,774,600.00            6,554,200.00          41.89% 9,300,000.00           
2.3 ดา้นการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 50,000.00                       -                             -                            -                          - -                           
2.4 ดา้น อ.ส.ม. 57,158.00                       -                             222,257.00               215,405.00             -100.00% -                           

หมวดเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,257,173.00                  6,390,396.00             10,509,550.00          55,200.00               -100.00% -                           
 รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 27,883,495.00                27,542,699.00           28,675,808.00          30,416,691.00        18.52% 36,050,000.00         
  รวมเงนิอุดหนุน 35,140,668.00                33,933,095.00           39,185,358.00          30,416,691.00        18.52% 36,050,000.00         

53,136,522.70                52,665,320.26           64,244,657.52          56,471,144.72        12.45% 63,500,000.00         
หน้า  23เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564

ปี 2564

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ปี 2561

รวมหมวดภาษจีัดสรร

รายรับจริง

ปี 2562

เงนิอุดหนุนทั่วไป

ปี 2559 ปี 2560

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป (ช่ือการจดัสรรเงินจะเปล่ียนแปลง

รวมทุกหมวด

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.)
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว   จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  63,500,000 บาท 

รายได้จัดเกบ็เอง 
 หมวดภาษีอากร         รวม        230,000  บาท 
  ประเภทภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง     จ านวน   200,000   บาท 
   -ประมาณการไวต้ามพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

  ประเภทภาษีป้าย        จ านวน      30,000  บาท 
   -ประมาณการไวต้ามจ านวนผูอ้ยูใ่นข่ายตอ้งช าระภาษีโดยประมาณการเพ่ิมข้ึน  
                    กบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     รวม         48,600  บาท 
  ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา            จ  านวน          5,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร              จ  านวน         2,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร              จ  านวน         4,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย ์              จ  านวน            500   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการลดลงกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ                จ  านวน          4,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก              จ  านวน          3,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการลดลงกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

  ประเภทค่าปรับการผดิสัญญา                 จ  านวน       25,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการลดลงกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทค่าปรับอ่ืนๆ                  จ  านวน         2,300  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการลดลงกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ             จ  านวน         2,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
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ประเภทค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร               จ  านวน       300  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ      จ านวน     500  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเท่าเดิมโดยประมาณการเท่ากบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                รวม      430,000   บาท 
  ประเภทดอกเบ้ีย                 จ  านวน   400,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการลดลงกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทรายไดจ้ากทรัพยสิ์นอ่ืนๆ               จ  านวน   30,000 บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

 หมวดรายได้เบ็ดเตลด็         รวม    211,400  บาท 
  ประเภทค่าขายแบบแปลน       จ  านวน   10,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทค่ารับรองและคดัส าเนา       จ านวน         300  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการลดลงกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทรายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ                 จ  านวน     201,100  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร               รวม      26,530,000  บาท 
  ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์                                                      จ  านวน     1,500,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 

ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ ก าหนดแผนฯ                จ  านวน   11,000,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จดัสรรรายไดฯ้           จ  านวน   4,830,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ              จ  านวน     600,000    บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการลดลงกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทภาษีสรรพสามิต              จ  านวน   8,200,000   บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการลดลงกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าภาคหลวงแร่              จ  านวน      100,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
  ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม              จ  านวน     100,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
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  ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน   จ านวน   200,000  บาท 
   -ประมาณการตั้งรับลดลงโดยประมาณการลดลงกบัรับจริงปีท่ีผา่นมา 
   

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป                        รวม   36,050,000  บาท 
 (ช่ือและการจัดสรรจะเปลีย่นแปลงตามประกาศคณะกรรมการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหนา้ท่ี         จ  านวน   10,250,000  บาท  

ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปตามภารกิจถ่ายโอน                      จ  านวน  25,800,000 บาท 
- ประมาณการตั้งรับดา้นการศึกษา           จ านวน    16,500,000    บาท    

 - ดา้นเบ้ียยงัชีพ             จ านวน     9,300,000     บาท 
- ดา้นการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั          จ านวน              -           บาท     

 - ดา้นสาธารณสุข             จ านวน              -           บาท     

-ประมาณการตั้งรับเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการเพ่ิมข้ึนกบัรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
                 ณ วนัท่ี  24  กรกฎาคม  2563  

 ตาม 

(1) ถือปฏิบติัตามแนวทางประมาณการรายรับและจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้น
การศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล)  แนบทา้ยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110  ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 
2563 

(2) ถือปฏิบติัตามแนวทางประมาณการรายรับและจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปเงิน
อุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบงัคบั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคล
ทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  แนบทา้ยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.4/ว 2042 ลงวนัท่ี  10 กรกฎาคม 2563 

(3) ถือปฏิบติัตามแนวทางประมาณการรายรับและจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปเงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่า
ครองชีพ สวสัดิการ(ค่าเช่าบา้นและค่าการศึกษาของบุตร) และค่าสวสัดิการชายแดนภาคใตส้ าหรับพนกังานครูและ
พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   
ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14 กรกฎาคม 2563  

(4) ถือปฏิบติัตามแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2564 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโรงการสร้างหลกัประกันด้านรายได้แก่ผูสู้งอายุ  แนบท้าย
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.6/ว 1994  ลงวนัท่ี  3  กรกฎาคม 2563  

(5) ถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน แนบทา้ยหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3842  ลงวนัท่ี  30 มิถุนายน 2563  

 



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

1
1.1 695,520.00 693,071.68 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0.00% 695,520.00 
1.2 ประเภทค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ 120,000.00 119,516.22 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00% 120,000.00 
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ 120,000.00 119,516.02 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00% 120,000.00 
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 198,720.00 143,520.00 115,920.00 115,920.00 198,720.00 0.00% 198,720.00 
1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1,374,480.00 1,374,480.00 1,374,480.00 1,374,480.00 1,490,400.00 0.00% 1,490,400.00 

2,508,720.00 2,450,103.92 2,425,920.00 2,425,920.00 2,624,640.00 0.00% 2,624,640.00 
2 หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)

2.1 ประเภทเงินเดือนพนกังานเทศบาล ส านกัปลดัเทศบาล 1,901,366.66 1,994,120.00 2,080,620.00 2,656,009.05 2,525,000.00 28.31% 3,239,900.00 
2.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานเทศบาล ส านกัปลดัเทศบาล 94,270.00 95,580.00 89,400.00 89,400.00 89,400.00 0.00% 89,400.00 
2.3 ประเภทเงินประจ าต  าแหน่ง 98,900.00 102,000.00 102,000.00 130,000.00 228,000.00 -36.84% 144,000.00 
2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง ส านกัปลดัเทศบาล 1,873,699.92 1,879,140.00 1,450,016.77 1,600,209.67 1,753,000.00 -2.01% 1,717,699.00 
2.5 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง ส านกัปลดัเทศบาล 258,526.62 238,620.00 158,235.48 158,272.41 143,660.00 -16.37% 120,150.00 

4,226,763.20 4,309,460.00 3,880,272.25 4,633,891.13 4,739,060.00 12.07% 5,311,149.00 
6,735,483.20 6,759,563.92 6,306,192.25 7,059,811.13 7,363,700.00 7.77% 7,935,789.00 
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รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายการเมือง)

ประมาณการ

หมวด เงนิเดือน(ฝ่ายการเมือง)
งบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

ด้านบริหารทั่วไป

รายจ่ายจริง
แผนงาน/งาน

ประเภทเงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ

         รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)
               รวมงบบุคลากร



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
งบด าเนินงาน

1 หมวดค่าตอบแทน
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ 384,160.00 405,000.00 400,000.00 510,000.00 355,000.00 -42.54% 204,000.00 

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 384,160.00 405,000.00 400,000.00 510,000.00 200,000.00 -60.00% 80,000.00 

ส านกัปลดัเทศบาล
- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม - - - - 5,000.00 -20.00% 4,000.00 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 150,000.00 -20.00% 120,000.00 

1.2 ประเภทค่าเบ้ียประชุม 38,260.00 13,410.00 10,000.00 9,562.50 10,000.00 -20.00% 8,000.00 
1.3 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ 2,100.00 1,680.00 - 5,000.00 5,000.00 -20.00% 4,000.00 
1.4 ประเภทค่าเช่าบา้น 95,500.00 95,800.00 108,400.00 53,700.00 180,000.00 -9.33% 163,200.00 
1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,026.75 13,020.00 5,900.00 6,500.00 20,000.00 60.00% 32,000.00 
1.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - - - - 

532,046.75 528,910.00 524,300.00 584,762.50 570,000.00 -27.86% 411,200.00 
2 หมวดค่าใช้สอย

2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 249,450.51 372,920.00 282,207.69 449,984.00 520,000.00 -20.00% 416,000.00 
2.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือฯลฯ 5,850.00 6,170.00 3,317.00 13,112.00 10,000.00 -20.00% 8,000.00 

2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 243,600.51 366,750.00 278,890.69 436,872.00 460,000.00 -20.00% 368,000.00 

2.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ - - - - 50,000.00 -20.00% 40,000.00 

2.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล - - - - - - - 
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แผนงาน/งาน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

         รวมหมวดค่าตอบแทน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 49,020.00 36,299.00 47,915.00 46,058.00 110,000.00 -20.00% 88,000.00 

2.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ฯลฯ 5,200.00 20,699.00 9,430.00 19,613.00 30,000.00 -20.00% 24,000.00 
2.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินฯ 29,050.00 15,600.00 18,085.00 18,545.00 30,000.00 -20.00% 24,000.00 
2.2.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายงานรัฐพิธี - - 20,400.00 7,900.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 

2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 252,060.70 181,706.00 286,663.30 263,308.25 840,000.00 -18.10% 688,000.00 
2.3.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง - - - - 490,000.00 -20.00% 392,000.00 
2.3.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมสมัมนาฯลฯ 57,550.00 68,100.00 148,900.00 98,000.00 150,000.00 -20.00% 120,000.00 
2.3.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการฯ 146,495.70 59,896.00 119,763.30 135,457.25 150,000.00 -20.00% 120,000.00 
2.3.4 48,015.00 53,710.00 18,000.00 29,851.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
2.3.5 - - - - - 100.00% 4,000.00 
2.3.6 - - - - - 100.00% 4,000.00 
2.3.7 - - - - - 100.00% 8,000.00 

2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 258,147.13 247,237.19 141,780.74 186,580.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 
 808,678.34 838,162.19 758,566.73 945,930.25 1,570,000.00 -18.98% 1,272,000.00 

3 หมวดค่าวสัดุ  
3.1 ประเภทวสัดุส านกังาน 174,888.00 361,090.00 222,137.55 210,798.00 250,000.00 -20.00% 200,000.00 
3.2 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 23,963.00 16,260.00 31,676.00 44,891.00 45,000.00 -20.00% 36,000.00 
- ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 110,300.00 60,680.00 - - - - - 
- ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 393,787.43 522,149.30 - - - - - 
- ประเภทวสัดุการเกษตร - 23,920.00 5,650.00 - 15,000.00 -100.00% - 

3.3 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ - - - - - 100.00% 5,000.00 
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แผนงาน/งาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการกิจกรรมวนัเทศบาล

ประมาณการ

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ด าเนินโครงการการใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการกิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล

               รวมหมวดค่าใช้สอย

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

รายจ่ายจริง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
3.4 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 34,460.00 53,430.00 44,610.00 22,920.00 30,000.00 -20.00% 24,000.00 
3.5 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 70,415.00 114,210.00 99,995.00 117,555.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
3.6 - - - - - 100.00% 8,000.00 

807,813.43 1,151,739.30 404,068.55 396,164.00 390,000.00 -19.74% 313,000.00 
4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ประเภทค่าไฟฟ้า 422,866.42 421,654.88 - - - - - 
- ประเภทค่าบริการโทรศพัท์ 24,577.27 17,678.45 - - - - - 
- ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 44,099.69 112,364.01 - - - - - 

491,543.38 551,697.34 - - - - - 
2,640,081.90 3,070,508.83 1,686,935.28 1,926,856.75 2,530,000.00 -21.10% 1,996,200.00 

งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภณัฑ์

- ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 41,800.00 49,800.00 73,760.00 54,790.00 7,500.00 -100.00% - 
- ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน - - 6,300.00 231,800.00 95,000.00 -100.00% - 
- ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ - - - 62,500.00 - - - 
- ประเภทครุภณัฑง์านบา้นงานครัว - - - - 37,000.00 -100.00% - 

1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์(รายจ่าย - - - 500,000.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่)

41,800.00 49,800.00 80,060.00 849,090.00 189,500.00 -78.89% 40,000.00 
41,800.00 49,800.00 80,060.00 849,090.00 189,500.00 -78.89% 40,000.00 
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รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ประมาณการ
แผนงาน/งาน

ประเภทวสัดุก่อสร้าง
                 รวมหมวดค่าวสัดุ

     รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
                 รวมงบด าเนินงาน

             รวมหมวดค่าครุภณัฑ์
                      รวมงบลงทุน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
งบเงนิอุดหนุน
1 หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงนิอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 37,000.00 37,000.00 15,000.00 - - - - 
1.2 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ - - - - 5,000.00 -100.00% - 

- อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว - - - - 5,000.00 -100.00% - 
ตามโครงการรัฐพิธีเพ่ือถวายความจงรักภกัดี  ฯ

37,000.00 37,000.00 15,000.00 - 5,000.00 -100.00% - 
37,000.00 37,000.00 15,000.00 - 5,000.00 -100.00% - 

งบรายจ่ายอ่ืน
1 หมวดรายจ่ายอ่ืน

1.1 ประเภทรายจ่ายอ่ืน 34,705.00 29,705.00 29,705.00 29,705.00 35,000.00 -14.29% 30,000.00 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งท่ีปรึกษาวิจยัประเมินผลพฒันาระบบฯ 34,705.00 29,705.00 29,705.00 29,705.00 35,000.00 -14.29% 30,000.00 

 
34,705.00 29,705.00 29,705.00 29,705.00 35,000.00 -14.29% 30,000.00 
34,705.00 29,705.00 29,705.00 29,705.00 35,000.00 -14.29% 30,000.00 

9,489,070.10 9,946,577.75 8,117,892.53 9,865,462.88 10,123,200.00 -1.20% 10,001,989.00 
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รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

             รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน
                     รวมงบรายจ่ายอ่ืน
          รวมงานบริหารงานทั่วไป

              รวมหมวดเงนิอุดหนุน
                  รวมงบเงนิอุดหนุน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

1 หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนกังาน 1,191,406.60 1,419,060.00 1,505,969.67 1,677,660.00 2,100,000.00 4.76% 2,200,000.00 
1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังาน 21,362.67 16,020.00 5,173.54 - 30,000.00 -16.67% 25,000.00 
1.3 ประเภทเงินประจ าต  าแหน่ง 55,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00% 60,000.00 
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 288,015.00 261,440.00 268,560.00 276,600.00 284,000.00 23.24% 350,000.00 
1.5 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง 21,346.67 17,980.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00% 24,000.00 

1,577,630.94 1,774,500.00 1,851,703.21 2,026,260.00 2,486,000.00 6.96% 2,659,000.00 
1,577,630.94 1,774,500.00 1,851,703.21 2,026,260.00 2,486,000.00 6.96% 2,659,000.00 

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าตอบแทน

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 195,900.00 19,950.00 297,850.00 170,550.00 220,000.00 -9.09% 200,000.00 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 156,000.00 - 200,000.00 - 100,000.00 -60.00% 40,000.00 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆท่ีไดรั้บค าสัง่จากเทศบาล 39,900.00 19,950.00 97,850.00 - 120,000.00 33.33% 160,000.00 

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา 6,000.00 6,000.00 7,550.00 19,900.00 20,000.00 -20.00% 16,000.00 
1.3 ประเภทค่าเช่าบา้น 141,000.00 150,600.00 170,200.00 194,456.16 300,000.00 -20.00% 240,000.00 
1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,970.00 9,970.00 11,250.00 12,500.00 20,000.00 -20.00% 16,000.00 

348,870.00 186,520.00 486,850.00 397,406.16 560,000.00 -15.71% 472,000.00 
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แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง

         รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)
               รวมงบบุคลากร

รวมหมวดค่าตอบแทน

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
ประมาณการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
2 หมวดค่าใช้สอย

2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 176,917.15 214,721.20 245,270.00 269,705.00 360,000.00 -20.00% 288,000.00 
2.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ถ่ายเอกสาร คา่เยบ็หนงัสือฯลฯ 2,130.00 998.00 - - 10,000.00 -20.00% 8,000.00 
2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 174,787.15 213,723.20 245,270.00 - 350,000.00 -20.00% 280,000.00 

2.2 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ 405,013.00 316,040.00 947,788.24 577,672.90 450,000.00 -23.56% 344,000.00 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ -
2.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมสมัมนาฯลฯ 44,120.00 23,900.00 76,100.00 54,450.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 
2.2.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดา้นการเงิน 298,210.00 120,000.00 499,770.00 337,785.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 

การคลงั 
2.2.3 เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการฯ 62,812.00 28,550.00 85,088.00 50,315.90 100,000.00 -20.00% 80,000.00 
2.2.4 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 72,000.00 143,590.00 138,810.00 118,216.00 120,000.00 -33.33% 80,000.00 
2.2.5 โครงการสนบัสนุนการด าเนินการจดัท าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ - 27,222.50 148,020.24 16,906.00 30,000.00 -20.00% 24,000.00 

ของ อปท.(E-LAAS)

2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 25,445.00 16,140.00 25,885.00 69,349.21 40,000.00 -20.00% 32,000.00 
607,375.15 546,901.20 1,218,943.24 916,727.11 850,000.00 -21.88% 664,000.00 

3 หมวดค่าวสัดุ
3.1 ประเภทวสัดุส านกังาน 58,772.00 46,752.00 104,692.00 128,842.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 
3.2 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000.00 - 6,600.00 8,100.00 10,000.00 -20.00% 8,000.00 
3.3 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง - - 44,290.00 141,038.00 150,000.00 6.67% 160,000.00 
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รายจ่ายจริง

              รวมหมวดค่าใช้สอย

แผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ประมาณการ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
3.4 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - - 356,771.20 597,462.80 850,000.00 -20.00% 680,000.00 
3.5 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 46,800.00 47,520.00 109,705.00 79,175.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 

 108,572.00 94,272.00 622,058.20 954,617.80 1,210,000.00 -16.69% 1,008,000.00 
4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า - - 402,446.82 351,789.22 500,000.00 -20.00% 400,000.00 
4.2 ประเภทค่าบริการโทรศพัท์ - - 16,102.02 15,981.94 25,000.00 -20.00% 20,000.00 
4.3 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม - - 27,482.96 25,932.52 60,000.00 -20.00% 48,000.00 
4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ 17,729.00 11,420.00 10,372.00 18,449.00 30,000.00 -20.00% 24,000.00 

17,729.00 11,420.00 456,403.80 412,152.68 615,000.00 -20.00% 492,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 1,082,546.15 839,113.20 2,784,255.24 2,680,903.75 3,235,000.00 -18.52% 2,636,000.00 

1 หมวดค่าครุภณัฑ์
1.1 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน - 88,400.00 5,800.00 104,800.00 160,000.00 -100.00% - 
1.2 34,390.00 21,000.00 37,600.00 90,690.00 38,800.00 -100.00% - 

34,390.00 109,400.00 43,400.00 195,490.00 198,800.00 -100.00% - 
34,390.00 109,400.00 43,400.00 195,490.00 198,800.00 -100.00% - 

2,694,567.09 2,723,013.20 4,679,358.45 4,902,653.75 5,919,800.00 -10.55% 5,295,000.00 
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รวมหมวดค่าครุภณัฑ์
รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารงานคลัง

รายจ่ายจริง

งบลงทุน

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

                รวมหมวดค่าวสัดุ

แผนงาน/งาน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ประมาณการ



 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน

1 หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 171,780.00 183,480.00 194,220.00 210,319.03 239,300.00 -1.79% 235,020.00 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนกังาน 171,780.00 183,480.00 194,220.00 210,319.03 239,300.00 -1.79% 235,020.00 

- ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานเทศบาล - - - - - - - 

171,780.00 183,480.00 194,220.00 210,319.03 239,300.00 -1.79% 235,020.00 
งบด าเนินงาน

1 หมวดค่าตอบแทน
1.1 ประเภทค่าเช่าบา้น - - - 23,400.00 36,000.00 6.67% 38,400.00 
1.2 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ - - - - 20,000.00 -20.00% 16,000.00 

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ - - - - 20,000.00 -20.00% 16,000.00 

- - - 23,400.00 56,000.00 -2.86% 54,400.00 
2 หมวดค่าวสัดุ

2.1 ประเภทวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 8,480.00 150,000.00 6,600.00 40,000.00 40,000.00 -20.00% 32,000.00 
8,480.00 150,000.00 6,600.00 40,000.00 40,000.00 -20.00% 32,000.00 
8,480.00 150,000.00 6,600.00 63,400.00 96,000.00 -10.00% 86,400.00 

180,260.00 333,480.00 200,820.00 273,719.03 335,300.00 -4.14% 321,420.00 
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า  35

รายจ่ายจริง

                   รวมหมวดค่าตอบแทน

               รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ประมาณการ

                   รวมหมวดค่าวสัดุ
                      รวมงบด าเนินงาน

แผนงาน/งาน

งบบุคลากร

                      รวมงบบุคลากร



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภียั

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ - 184,294.00 36,750.00 146,500.00 160,000.00 5.00% 168,000.00 
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมของ - 165,244.00 - - 50,000.00 -20.00% 40,000.00 

ศนูยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนฯ
1.1.2 โครงการอบรมศึกษาดูงาน อปพร. - - - 110,000.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
1.1.3 โครงการซกัซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัดา้นอคัคีภยั - - - - 20,000.00 -20.00% 16,000.00 
1.1.4 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ - 14,350.00 17,250.00 19,300.00 20,000.00 -20.00% 16,000.00 
1.1.5 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ - 4,700.00 19,500.00 17,200.00 20,000.00 -20.00% 16,000.00 
1.1.6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัเทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง - - - - - 100.00% 40,000.00 

- 184,294.00 36,750.00 146,500.00 160,000.00 5.00% 168,000.00 
- 184,294.00 36,750.00 146,500.00 160,000.00 5.00% 168,000.00 
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รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ประมาณการ
แผนงาน/งาน

            รวมหมวดค่าใช้สอย
              รวมงบด าเนินงาน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภณัฑ์

1.1 ประเภทครุภณัฑก่์อสร้าง - - - 10,000.00 - - - 
- - - 10,000.00 - - - 
- - - 10,000.00 - - - 
- 184,294.00 36,750.00 156,500.00 160,000.00 5.00% 168,000.00 

180,260.00 517,774.00 237,570.00 430,219.03 495,300.00 -1.19% 489,420.00 
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ประมาณการ

                รวมงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภียั

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์
รวมงบลงทุน

                                รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน

รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา

งบบุคลากร
1 หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)

1.1 ประเภทเงินเดือนพนกังาน 485,640.00 338,985.80 465,440.00 571,222.87 1,300,000.00 -7.69% 1,200,000.00 
1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานเทศบาล 19,520.00 165.00 - - - 100.00% 24,000.00 
1.3 ประเภทเงินประจ าต  าแหน่ง - 350,100.00 - - 67,000.00 -37.31% 42,000.00 
1.4 ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 251,194.32 21,885.00 493,723.00 396,840.00 420,000.00 -7.38% 389,000.00 
1.5 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง 14,993.32 - 48,000.00 35,000.00 36,000.00 59.72% 57,500.00 
1.6 ประเภทคา่วิทยฐานะ - - - - - - - 

771,347.64 711,135.80 1,007,163.00 1,003,062.87 1,823,000.00 -6.06% 1,712,500.00 
771,347.64 711,135.80 1,007,163.00 1,003,062.87 1,823,000.00 -6.06% 1,712,500.00 

1 หมวดค่าตอบแทน
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฎิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน 391,600.00 - 456,000.00 75,000.00 300,000.00 -46.67% 160,000.00 
1.2 ประเภทคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000.00 -20.00% 4,000.00 
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - - 30,000.00 -20.00% 24,000.00 
1.4 ประเภทคา่เช่าบา้น - 25,700.00 28,000.00 29,000.00 96,000.00 40.00% 134,400.00 

391,600.00 25,700.00 484,000.00 104,000.00 431,000.00 -25.20% 322,400.00 
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รายจ่ายจริง

งบด าเนินงาน

รวมหมวดค่าตอบแทน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ประมาณการ

         รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)
               รวมงบบุคลากร

แผนงาน/งาน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
2 หมวดค่าใช้สอย

2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 755,091.98 1,018,359.98 956,439.53 1,224,440.96 1,705,000.00 -20.00% 1,364,000.00 
2.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมต่างๆ - - - - 5,000.00 -20.00% 4,000.00 
2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการต่างๆ 747,225.76 1,018,359.98 956,439.53 1,224,440.96 1,700,000.00 -20.00% 1,360,000.00 
2.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นคา่พาหนะ รับ-ส่ง นกัเรียน 7,866.22 - - - - - - 

2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฎิบติัราชการ 233,400.00 195,021.64 392,424.70 301,698.11 350,000.00 -20.00% 280,000.00 
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
2.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการลงทะเบียนอบรมสมัมนา 49,200.00 95,250.00 159,050.00 47,200.00 100,000.00 -20.00% 80,000.00 
2.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 104,200.00 62,988.00 233,374.70 55,293.11 100,000.00 -20.00% 80,000.00 

- เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 80,000.00 36,783.64 - - - - 
2.2.3 เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในโครงการประชุมสมัมนาพฒันา - - - 199,205.00 150,000.00 -20.00% 120,000.00 

ศกัยภาพพฒันาครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันากิจการ - - - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด

- ใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทกัษะและพฒันา - - - - - - - 
การเรียนรู้ของเดก็ช่วงปิดภาคเรียน

2.2.4 เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายโครงการประชุม/อบรม/สมัมนา - - - -                   -                   - -                   
เชิงปฏิบติัการคณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการสถานศึกษา
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

2.3 6,800.00 - 29,120.00 17,582.55         100,000.00      -60.00% 40,000.00        

995,291.98 1,213,381.62 1,377,984.23 1,543,721.62 2,155,000.00 -21.86% 1,684,000.00 
3 หมวดค่าวสัดุ

 3.1 ประเภทวสัดุส านกังาน 35,182.00 66,704.00 119,986.00 95,970.00 70,000.00 -20.00% 56,000.00 
3.2 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว - - - 22,781.00 30,000.00 -20.00% 24,000.00 
3.3 ประเภทวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 -20.00% 12,000.00 
3.4 ประเภทวสัดุกีฬา - - 30,000.00 - 30,000.00 -20.00% 24,000.00 
3.5 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 12,355.00 21,698.42 55,820.00 48,680.00 30,000.00 -20.00% 24,000.00 
- ประเภทวสัดุการศึกษา - 74,913.00 - - - - - 

3.6 ประเภทวสัดุก่อสร้าง - - - - - 100.00% 40,000.00 
47,537.00 178,315.42 220,806.00 167,431.00 175,000.00 2.86% 180,000.00 

4 หมวดค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - 
- - - - - - - 

1,434,428.98 1,417,397.04 2,082,790.23 1,815,152.62 2,761,000.00 -20.81% 2,186,400.00 
งบลงทุน

1 หมวดค่าครุภณัฑ์

 1.1 ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน - - 46,850.00 33,500.00 - - - 

1.2 ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - - 42,940.00 8,000.00 - - - 
- - 89,790.00 41,500.00 - - - 
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รวมหมวดค่าครุภณัฑ์

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมหมวดค่าใช้สอย

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

รวมหมวดค่าวสัดุ

รวมงบด าเนินงาน
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
2

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - 500,000.00 -100.00% - 

- - - - 500,000.00 -100.00% - 
- - 89,790.00 41,500.00 500,000.00 -100.00% - 

2,205,776.62 2,128,532.84 3,179,743.23 2,859,715.49 5,084,000.00 -23.31% 3,898,900.00 
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เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา

รวมหมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
1 หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)

1.1 ประเภทเงินเดือนขา้ราชการครู 2,354,092.56 2,422,904.61 2,058,821.02 2,552,136.97 5,070,000.00 60.56% 8,140,600.00 
1.2 ประเภทเงินวิทยฐานะ 116,900.00 42,000.00 105,000.00 106,750.00 470,400.00 14.29% 537,600.00 
1.3 ประเภทเงินประจ าต  าแหน่ง - - - - 268,800.00 -25.00% 201,600.00 
1.4 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของขา้ราชการครู 9,933.34 44,940.00 39,300.00 32,700.00 - - - 
1.5 ประเภทเงินเดือนขา้ราชการครูผูดู้แลเดก็ 1,391,192.67 1,388,090.00 1,380,620.00 1,455,720.00 2,001,600.00 -100.00% - 
1.6 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง ( เงินกรมฯ จ านวน 225600 บาท) 416,605.00 346,960.00 292,200.00 465,960.00 813,600.00 15.54% 940,000.00 
1.7 เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง (เงินกรมฯ จ านวน 36000 บาท) 57,842.84 39,660.00 26,640.00 32,880.00 116,400.00 -38.14% 72,000.00 

4,346,566.41 4,284,554.61 3,902,581.02 4,646,146.97 8,740,800.00 13.17% 9,891,800.00 

4,346,566.41 4,284,554.61 3,902,581.02 4,646,146.97 8,740,800.00 13.17% 9,891,800.00 

1 หมวดค่าตอบแทน
1.1 คา่สวสัดิการ (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร) - 7,995.00 13,500.00 25,360.00 - 100.00% 24,000.00 
1.2 คา่เช่าบา้น - 16,600.00 - 37,500.00 - 100.00% 168,000.00 
1.3 ประเภทคา่สวสัดิการส าหรับขา้ราชการครูผูดู้แลเดก็ - - 23,250.00 - 27,600.00 -100.00% - 
- คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน - - - 350,000.00 20,000.00 -100.00% - 
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งบด าเนินงาน
               รวมงบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
ประมาณการ

         รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)

รายจ่ายจริง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

- 24,595.00 36,750.00 412,860.00 47,600.00 303.36% 192,000.00 

2 หมวดค่าใช้สอย
2.1 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฎิบัตริาชการไม่เข้า 2,102,142.00 3,788,156.00 2,964,516.00 3,744,541.00 4,471,400.00 -1.94% 4,384,647.00 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
2.1.1 เพ่ือใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของศพด. - - - 20,750.00          50,000.00               -20.00% 40,000.00                

ในสงักดัเทศบาล

2.1.2  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 2,102,142.00 3,788,156.00 2,918,121.00 3,635,011.00 4,201,400.00 -0.68% 4,172,647.00 
2.1.2.1 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั 825,800.00 1,611,600.00 1,467,995.00 1,606,620.00     1,651,300.00          10.46% 1,824,000.00           

- โรงเรียนสงักดัเทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง 980,000.00             6.12% 1,040,000.00           
- ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 671,300.00             16.79% 784,000.00              

2.1.2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษา 337,600.00 395,200.00 408,600.00 798,600.00 1,269,100.00 -19.09% 1,026,800.00 
ของทอ้งถ่ิน

- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 4,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00          40,000.00               -20.00% 32,000.00                
ในสงักดั อปท. จ านวน 2 โรงเรียน

- ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จ านวน 2 โรงเรียน 33,600.00 19,200.00 33,600.00 33,600.00          33,600.00               0.00% 33,600.00                
(1)ระบบ ADSL โรงเรียนละ 9600 บาท 19,200.00 19,200.00          19,200.00               0.00% 19,200.00                
(2) ระบบ WIFi โรงเรียนละ 7200 บาท 14,400.00 14,400.00          14,400.00               0.00% 14,400.00                

- ค่าใชจ่้ายในการพฒันา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00        200,000.00             -20.00% 160,000.00              

จ านวน 2 โรงเรียน

- คา่ใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน 2 โรงเรียน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00        100,000.00             -20.00% 80,000.00                
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

รวมหมวดค่าตอบแทน

ประมาณการรายจ่ายจริง
แผนงาน/งาน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

- ค่าใชจ่้ายในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนในสงักดั อปท. - - - 195,000.00        256,500.00             -20.00% 205,200.00              
ขา้ราชการครู/พนกังานครู

- ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน - - - -                    300,000.00             -20.00% 240,000.00              

เป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน (SBMLD) จ านวน 2 โรงเรียน

- ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา - 36,000.00 35,000.00 30,000.00          39,000.00               -7.69% 36,000.00                
จ านวน 2 โรงเรียน 

(1) โรงเรียนละ 15,000.-บาท - 30,000.00 30,000.00 30,000.00          30,000.00               0.00% 30,000.00                
(2) ครูแกนน า โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3000 บาท - 6,000.00 5,000.00 -                    6,000.00                 -50.00% 3,000.00                  
(3) เจา้หนา้ท่ี อปท. จ านวน 1 คนๆละ 3000 บาท - - - -                    3,000.00                 0.00% 3,000.00                  
(4) สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท - - - -                    -                          - -                          

- ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการศึกษา - - - 200,000.00        300,000.00             -20.00% 240,000.00              
2.1.2.3 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษา - - 13,500.00 11,500.00          25,000.00               -20.00% 20,000.00                

ทอ้งถ่ิน (ค่าปัจจยัพ้ืนฐานเด็กยากจน)

2.1.2.4 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาตั้งแต่ 741,942.00 1,585,856.00 830,826.00 820,541.00 831,500.00 2.11% 849,047.00 
ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(1) ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั โรงเรียนในสงักดั 395,200.00 1,239,400.00 443,524.00 435,000.00        450,000.00             -0.04% 449,800.00              
(2) ค่าหนงัสือเรียน  จ  านวน 2 โรงเรียน 104,832.00 104,386.00 117,771.00 116,886.00        110,000.00             6.59% 117,247.00              
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 2 โรงเรียน 68,385.00 68,120.00 75,731.00 73,650.00          76,500.00               1.25% 77,460.00                
(4) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน จ านวน 2 โรงเรียน 73,620.00 73,380.00 81,786.00 82,260.00          82,000.00               4.93% 86,040.00                
(5) ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 2 โรงเรียน 99,905.00 100,570.00 112,014.00 112,743.00        113,000.00             4.87% 118,500.00              

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 หนา้  44

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ประมาณการ
แผนงาน/งาน

รายจ่ายจริง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
2.1.2.5 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา - - - 159,750.00 169,500.00             6.67% 180,800.00              

ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

(1) ค่าหนงัสือเรียน - - - 28,400.00          30,000.00               6.67% 32,000.00                
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - 28,400.00          30,000.00               6.67% 32,000.00                
(3) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน - - - 42,600.00          45,000.00               6.67% 48,000.00                
(4) ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - - - 58,700.00          64,500.00               6.67% 68,800.00                

2.1.2.6 เงินอุดหนุนสนบัสนุนค่าจดัการเรียนการสอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 196,800.00 195,500.00 197,200.00 238,000.00        255,000.00             6.67% 272,000.00              

(ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั)

2.1.3 ค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขนัทกัษะและแสดงผลงานทางวิชาการ - - 46,395.00 48,780.00          50,000.00               -20.00% 40,000.00                
ของสถานศึกษาในสงักดั

2.1.4 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทกัษะและพฒันาการเรียนรู้ -                    -                -                -                    25,000.00               -20.00% 20,000.00                
ของเด็กช่วงปิดภาคเรียน

2.1.5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันากิจการลูกเสือ - - - -                    30,000.00               -46.67% 16,000.00                
เนตรนารี ยวุกาชาด

2.1.6 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดัเทศบาล - - - -                    55,000.00               -12.73% 48,000.00                
2.1.7 ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ - - - 40,000.00          60,000.00               -20.00% 48,000.00                

2,102,142.00 3,788,156.00 2,964,516.00 3,744,541.00 4,471,400.00 -1.94% 4,384,647.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
แผนงาน/งาน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

รวมหมวดค่าใช้สอย



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

3 หมวดค่าวสัดุ
3.1 ประเภทอาหารเสริม (นม) 1,875,081.12 1,714,883.64 2,331,771.88 2,110,187.90 2,292,100.00 0.73% 2,308,944.00 

3.1.1 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารเสริม(นม) 1,875,081.12 1,714,883.64 2,331,771.88 2,110,187.90 2,292,100.00 0.73% 2,308,944.00 
(1) โรงเรียนสงักดั สพฐ - - - - 1,488,400.00 -2.24% 1,455,000.00 
(2) โรงเรียนสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง - - - - 498,700.00 6.00% 528,632.00 
(3) ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ - - - - 305,000.00 6.66% 325,312.00 

1,875,081.12 1,714,883.64 2,331,771.88 2,110,187.90 2,292,100.00 0.73% 2,308,944.00 
4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 คา่ไฟฟ้าและประปาสถานศึกษาในสงักดั 3,103.52 6,352.38 7,762.59 11,179.33 30,000.00 -20.00% 24,000.00 
4.2 คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม ศพด. ในสงักดั - - - - 30,000.00 -20.00% 24,000.00 

3,103.52 6,352.38 7,762.59 11,179.33 60,000.00 -20.00% 48,000.00 
3,980,326.64 5,533,987.02 5,340,800.47 6,278,768.23 6,871,100.00 0.91% 6,933,591.00 

งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภณัฑ์

1.1 ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา - - - 497,400.00 89,000.00 -100.00% - 
- ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน - - - 174,100.00 31,500.00 -100.00% - 
- ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - - - - 88,000.00 -100.00% - 

- - - 174,100.00 1,519,900.00 -100.00% - 
2 หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

- ประเภทค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ - - - - - - - 
- ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ - - - - - - - 

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 หนา้  46

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

รวมหมวดค่าวสัดุ

ประมาณการ
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบด าเนินงาน

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

2.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 400,000.00 202,000.00 300,000.00 300,000.00 1,400,000.00 -78.57% 300,000.00 
(รายจ่ายเพ่ือสามารถใช้งานได้ตามปกติ)
2.1.1 เพ่ือใชเ้ป็นคา่ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ - - 300,000.00 300,000.00 1,400,000.00 -78.57% 300,000.00 

400,000.00 202,000.00 300,000.00 300,000.00 1,400,000.00 -78.57% 300,000.00 
400,000.00 202,000.00 300,000.00 474,100.00 2,919,900.00 -89.73% 300,000.00 

 งบเงนิอุดหนุน
1 หมวดเงนิอุดหนุน

1.1 ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - - - - 

1.2 ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ 2,921,000.00 1,811,000.00 2,696,600.00 2,752,680.00 3,058,000.00 -3.07% 2,964,000.00 
1.2.1 อุดหนุนโรงเรียนในสงักดั สพฐ. เป็นคา่อาหารกลางวนั 2,711,000.00 1,681,000.00 2,596,600.00 2,642,680.00 2,928,000.00 -2.32% 2,860,000.00 

- อุดหนุนสถานศึกษาสงักดักรมการศึกษานอกโรงเรียน - - - - - - - 
(อาหารกลางวนั)

1.2.2 อุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการศึกษาสงักดั สพฐ . 160,000.00 80,000.00 80,000.00 60,000.00 80,000.00 -20.00% 64,000.00 
1.2.3 อุดหนุนศนูยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาต าบลทุ่งขา้วพวง 50,000.00 50,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 

- อุดหนุนสถานศึกษาสงักดักรมการศึกษานอกโรงเรียน - - - - - - - 

2,921,000.00 1,811,000.00 2,696,600.00 2,752,680.00 3,058,000.00 -3.07% 2,964,000.00 
11,647,893.05 11,831,541.63 12,239,981.49 14,151,695.20 21,589,800.00 -6.95% 20,089,391.00 

3,855,838.73 2,659,062.56 2,205,776.62 2,859,715.49 3,727,100.00 4.61% 3,898,900.00       

15,503,731.78 14,490,604.19 14,445,758.11 17,011,410.69 25,316,900.00 -5.25% 23,988,291.00 
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รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา

รวมแผนงานการศึกษา

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

รวมงบเงนิอุดหนุน

ประมาณการ
แผนงาน/งาน

รายจ่ายจริง

รวมหมวดค่าดนิและส่ิงก่อสร้าง
รวมงบลงทุน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

1 หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนกังาน 222,000.00 231,840.00 9,735.00 - 725,700.00 -29.85% 509,100.00 
1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังาน - - - - 24,000.00 0.00% 24,000.00 
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง - - - - - 100.00% 108,000.00 
1.4 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง - - - - - 100.00% 12,000.00 

222,000.00 231,840.00 9,735.00 - 749,700.00 -12.89% 653,100.00 
งบด าเนินงาน

1 หมวดค่าตอบแทน
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ - - - - - 100.00% 140,800.00 

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ - - - - - 100.00% 20,800.00 
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ตอบแทนแก่อาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน - - - - - 100.00% 120,000.00 

- - - - - 100.00% 140,800.00 
- - - - - 100.00% 140,800.00 

222,000.00 231,840.00 9,735.00 - 749,700.00 5.90% 793,900.00 
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งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข
งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร

รวมด าเนินงาน
รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

รายจ่ายจริง
แผนงาน/งาน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 - - - 6,855.00 20,000.00 -60.00% 8,000.00 
1.1.1 - - - 6,855.00 20,000.00 -60.00% 8,000.00 

1.2 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า 2,061.20 120,365.80 104,369.15 110,860.30 143,000.00 129.37% 328,000.00 
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
 1.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัระบบการแพทย์ - 37,067.10 465.45 - 30,000.00 166.67% 80,000.00 

ฉุกเฉินประจ าต  าบลทุ่งขา้วพวง
1.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 2,061.20 39,470.00 79,334.00 - - 100.00% 24,000.00 

  ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
1.2.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก - - - - - 100.00% 8,000.00 

และก าจดัลูกน ้ายงุลาย
1.2.4 เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายตามโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั - - - 66,028.00 88,000.00 -36.36% 56,000.00 

จากโรคพิษสุนขับา้

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการหมู่บา้นน าร่องบริหารจดัการขยะ - - - 19,890.00 - - - 
- โครงการคุม้ครองผูบ้ริโภค อาหารสะอาด รสชาดอร่อย - - - - - - - 

1.2.5 โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข - - - - - 100.00% 140,000.00 
1.2.6 โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน - 43,828.70 24,569.70 24,942.30 25,000.00 -20.00% 20,000.00 

2,061.20 120,365.80 104,369.15 117,715.30 163,000.00 106.13% 336,000.00 
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

รวมหมวดค่าใช้สอย

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
ประมาณการ

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
2 หมวดค่าวสัดุ

2.1 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - - - - 10,000.00 -20.00% 8,000.00 
2.2 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - - - - 30,000.00 -20.00% 24,000.00 

รวมหมวดค่าวสัดุ - - - - 40,000.00 -20.00% 32,000.00 
2,061.20 120,365.80 104,369.15 117,715.30 203,000.00 81.28% 368,000.00 

งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภณัฑ์ - 130,000.00 - - - - - 

- 130,000.00 - - - - - 
รวมงบลงทุน - 130,000.00 - - - - - 

งบเงนิอุดหนุน
1 หมวดเงนิอุดหนุน

1.1 ประเภทเงนิอุดหนุนเอกชน
1.1.1 52,500.00 52,500.00 - - - - - 
1.1.2 โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข - - - 102,195.00 140,000.00 -100.00% - 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 52,500.00 52,500.00 - 102,195.00 140,000.00 -100.00% - 
รวมงบเงนิอุดหนุน 52,500.00 52,500.00 - 102,195.00 140,000.00 -100.00% - 

54,561.20 302,865.80 104,369.15 219,910.30 343,000.00 7.29% 368,000.00 
222,000.00 231,840.00 9,735.00 - 749,700.00 5.90% 793,900.00 
276,561.20 534,705.80 114,104.15 219,910.30 1,092,700.00 6.33% 1,161,900.00 
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

รวมแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข

โครงการด าเนินงานในการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน 

แผนงาน/งาน

รวมงบด าเนินงาน

รายจ่ายจริง

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ประมาณการ

              รวมหมวดค่าครุภณัฑ์



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 - 99,350.00 99,800.00 24,372.00 - 100.00% 24,000.00 
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
 1.1.1 โครงการส่งเสริม ช่วยเหลือ และพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน - - - - - 100.00% 24,000.00 

1.1.2 โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหนาว - 99,350.00 99,800.00 - - - - 
1.1.3 โครงการจดัตั้งศนูยป์ฏิบติัร่วมในการช่วยเหลือประชาชน - - - 24,372.00 - - - 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเชียงดาว
(สถานท่ีกลาง)

- 99,350.00 99,800.00 24,372.00 - 100.00% 24,000.00 
- 99,350.00 99,800.00 24,372.00 - 100.00% 24,000.00 
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รวมงบด าเนินงาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ประมาณการ

ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า

รวมหมวดค่าใช้สอย

งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง

แผนงานสังคมสงเคราะห์



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

1 หมวดเงนิอุดหนุน
ประเภทเงนิอุดหนุน
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน - - - - 35,000.00 0.00% 35,000.00 

- อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียงดาว ตามโครงการ - - - - - 100.00% 35,000.00 

ศนูยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.

- - - - 35,000.00 0.00% 35,000.00 
- - - - 35,000.00 0.00% 35,000.00 
- 99,350.00 99,800.00 24,372.00 35,000.00 68.57% 59,000.00 

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 หน้า  52

รวมงานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

              รวมหมวดเงนิอุดหนุน
                  รวมงบเงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

1 หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนกังาน 231,480.00      171,820.00      120,480.00      192,360.00   220,600.00    -1.00% 218,400.00 
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 211,800.00      218,640.00      314,175.48      234,960.00   249,100.00    1.04% 251,700.00 
- ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง -                 -                 -                 -                -                 - -              

443,280.00    390,460.00    434,655.48    427,320.00   469,700.00    0.09% 470,100.00 
443,280.00    390,460.00    434,655.48    427,320.00   469,700.00    0.09% 470,100.00 

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าตอบแทน

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ -                 -                 -                 -                40,000.00      -60.00% 16,000.00   
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ -                 -                 -                 -                40,000.00      -60.00% 16,000.00   
-                 -                 -                 -                40,000.00      -60.00% 16,000.00   
-                 -                 -                 -                40,000.00      -60.00% 16,000.00   

443,280.00    390,460.00    434,655.48    427,320.00   509,700.00    -4.63% 486,100.00 
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รวมหมวดค่าตอบแทน

รายจ่ายจริง

รวมหมวดเงนิเดือน(ผ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

รวมงบด าเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

แผนงาน/งาน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า 293,650.00 201,372.00 125,125.00 291,606.00 525,000.00 -22.67% 406,000.00 
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
 1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในโครงการกิจกรรมวนัสตรีสากล 18,600.00 - - 19,400.00 25,000.00 284.00% 96,000.00 

1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจา้งนกัเรียน/นกัศึกษา 38,250.00 27,750.00 27,600.00 42,150.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
ช่วงปิดภาคเรียน

1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็น 56,550.00 17,708.00 2,800.00 6,300.00 10,000.00 -20.00% 8,000.00 
ผูแ้ทนชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ข เพ่ิมเติม

หรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันาฯ

1.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม - - - - 10,000.00 -20.00% 8,000.00 
และพฒันาสถาบนัครอบครัวตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

1.1.5 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 74,050.00 - - - 200,000.00 100.00% 80,000.00 
ของกลุ่มผูน้ าชุมชน สมาชิกสภาฯ ผูบ้ริหาร บุคลากร ฯลฯ

1.1.6 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 87,550.00 50,000.00 20,000.00 130,000.00 40,000.00 -25.00% 30,000.00 
ของกลุ่มผูสู้งอายตุ  าบลทุ่งขา้วพวง

1.1.7 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในโครงการ/กิจกรรม สร้างชุมชน    8,200.00 69,814.00 - 17,568.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
และโรงเรียน เขม้แขง็ปลอดยาเสพติด
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
1.1.8 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในโครงการการด าเนินกิจกรรมของชมรม - - 20,000.00 - 20,000.00 -20.00% 16,000.00 

ผูสู้งอายตุ  าบลทุ่งขา้วพวง
1.1.9 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในโครงการสนบัสนุนการเพ่ิมศกัยภาพ 10,450.00 - - 47,538.00 60,000.00 -33.33% 40,000.00 

การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต าบลทุ่งขา้วพวง ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1.10 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในโครงการด าเนินกิจกรรมของ - - 19,970.00 - 20,000.00 -20.00% 16,000.00 
กลุ่มเยาวชนต าบลทุ่งขา้วพวง

1.1.11 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในโครงการอบรมกฎหมายเบ้ืองตน้ฯ - 18,050.00 16,480.00 28,650.00 20,000.00 -20.00% 16,000.00 
1.1.12 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตส านึก - 18,050.00 18,275.00 - 20,000.00 -20.00% 16,000.00 

ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

293,650.00 201,372.00 125,125.00 291,606.00 525,000.00 -22.67% 406,000.00 

293,650.00 201,372.00 125,125.00 291,606.00 525,000.00 -22.67% 406,000.00 
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
งบเงนิอุดหนุน

1 หมวดเงนิอุดหนุน
1.1 ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ - - - - - - - 

  - อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอเชียงดาว - - - - - - 
1.2 ประเภทเงนิอุดหนุนหน่วยงานราชการ - - - - 5,000.00 -100.00% - 

1.2.1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว ตามโครงการออกร้านแสดง - - - - 5,000.00 -100.00% - 
สินคา้หตัถกรรมและผลิตภนัฑพ้ื์นบา้นฯ OTOP ประจ าปี 2564

1.3 ประเภทเงนิอุดหนุนเอกชน 10,000.00 10,000.00 - - - - - 
1.3.1 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพฒันามะม่วงเพ่ือคุณภาพ 10,000.00 10,000.00 - - - - - 

บา้นทุ่งขา้วพวง

10,000.00 10,000.00 - - 5,000.00 -100.00% - 
10,000.00 10,000.00 - - 5,000.00 -100.00% - 

303,650.00 211,372.00 125,125.00 291,606.00 530,000.00 -23.40% 406,000.00 

746,930.00 601,832.00 559,780.48 718,926.00 1,039,700.00 -14.20% 892,100.00 
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เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

รวมแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

รวมหมวดเงนิอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน

รวมงบเงนิอุดหนุน
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1 หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)
1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 200,880.00 207,000.00 214,200.00 222,840.00 231,800.00 6.13% 246,000.00 

200,880.00 207,000.00 214,200.00 222,840.00 231,800.00 6.13% 246,000.00 

1 หมวดค่าตอบแทน
1.1 ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฎิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน - - - - - 100.00% 8,000.00 

- - - - - 100.00% 8,000.00 
200,880.00 207,000.00 214,200.00 222,840.00 231,800.00 9.58% 254,000.00 

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการแขง่ขนักีฬาประชาชน 93,304.00 119,355.00 48,170.00 - 100,000.00 -60.00% 40,000.00 
1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬา/กรีฑา นกัเรียนในสงักดั 38,947.00 27,040.00 49,993.00 50,000.00 40,000.00 -20.00% 32,000.00 
1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นกีฬาชุมชนต าบลทุง่ขา้วพวง - - - - 50,000.00 -20.00% 40,000.00 

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า  57

งานบริหารทั่วไป เกีย่วกับศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

แผนงาน/งาน

งบด าเนินงาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร

รวมงานบริหารทั่วไป เกีย่วกับศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  

รายจ่ายจริง

รวมด าเนินงาน
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 - เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการแขง่ขนักีฬารวมพล 20,800.00 56,223.95 - - - - - 

คนทอ้งถ่ินและกีฬาสหมิตร

153,051.00 202,618.95 98,163.00 50,000.00 190,000.00 -41.05% 112,000.00 
153,051.00 202,618.95 98,163.00 50,000.00 190,000.00 -41.05% 112,000.00 

งบเงนิอุดหนุน
1 หมวดเงนิอุดหนุน

1.1 ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ - - 20,140.00 - - - - 

เดก็และเยาวชนทางดา้นกีฬาอ าเภอเชียงดาว

- - 20,140.00 - - - - 
153,051.00 202,618.95 118,303.00 50,000.00 190,000.00 -41.05% 112,000.00 

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
 1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 48,275.00 64,850.00 65,000.00 70,650.00 60,000.00 -20.00% 48,000.00 

1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมประเพณีชนเผา่ 150,000.00 59,950.00 - - 60,000.00 -20.00% 48,000.00 
1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมประเพณีเขา้พรรษา 64,109.00 39,985.00 39,825.00 40,000.00 60,000.00 -20.00% 48,000.00 
1.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมประเพณีลอยกระทง 85,000.00 - - 80,000.00 80,000.00 -20.00% 64,000.00 
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ประมาณการ
แผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

รายจ่ายจริง

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบด าเนินงาน

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

รวมงบเงนิอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
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1.1.5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมงานลอยกระทง(ประเพณียี่เป็งหมู่บา้น)72,900.00 59,465.00 60,000.00 42,000.00 60,000.00 -20.00% 48,000.00 
1.1.6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูสืบสาน ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน - - 29,925.00 100,000.00 30,000.00 60.00% 48,000.00 

420,284.00 224,250.00 194,750.00 332,650.00 350,000.00 -13.14% 304,000.00 
420,284.00 224,250.00 194,750.00 332,650.00 350,000.00 -13.14% 304,000.00 

งบเงนิอุดหนุน
1 หมวดเงนิอุดหนุน

1.1 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ 5,000.00     5,000.00          -                 -                 5,000.00         -100.00% -                  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสงกรานตอ์  าเภอเชียงดาว 5,000.00     5,000.00          -                 -                 5,000.00         -100.00% -                  

1.2 ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 120,000.00 20,000.00        -                 -                 -                  100.00% 90,000.00       
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัห้วยเป้า20,000.00   -                   -                 -                 -                  - -                  
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาพระพทุธศาสนา 20,000.00   20,000.00        -                 -                 -                  - -                  

วนัอาทิตยว์ดัสว่างมงคล
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการศึกษาธรรมศึกษาและภาษาบาลี 20,000.00   -                   -                 -                 -                  - -                  

1.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสรงน ้า 20,000.00   -                   -                 -                 -                  100.00% 15,000.00       
องคพ์ระธาตุ  วดัพระธาตุดอยมอญจ่ิง

1.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสรงน ้า 20,000.00   -                   -                 -                 -                  100.00% 15,000.00       
องคพ์ระธาตุ  วดัพระธาตุศรีสามรักษ์

1.2.3 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสรงน ้า 20,000.00   -                   -                 -                 -                  100.00% 15,000.00       
องคพ์ระธาตุ  วดัสว่างมงคล
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รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ประมาณการ
แผนงาน/งาน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบด าเนินงาน
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1.2.4 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสรงน ้า 20,000.00   -                   -                 -                 -                  100.00% 15,000.00       

องคพ์ระธาตุดอยปานต่าง วดัหว้ยเป้า
1.2.5 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสรงน ้า 100.00% 15,000.00       

องคพ์ระธาตุวดันนัติยาราม
1.2.6 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสรงน ้า 100.00% 15,000.00       

องคพ์ระธาตุแสงก๋า วดักอนสุทธาวาส

125,000.00 25,000.00 - - 5,000.00 1700.00% 90,000.00 
125,000.00 25,000.00 - - 5,000.00 1700.00% 90,000.00 
545,284.00 249,250.00 194,750.00 332,650.00 355,000.00 10.99% 394,000.00 

1 หมวดเงนิอุดหนุน
1.1 ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ

 - อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาวเพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย 5,000.00 - - - 30,000.00 -100.00% - 
 ในการจดังานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัประจ าปี 2564

5,000.00 - - - 30,000.00 -100.00% - 
5,000.00 - - - 30,000.00 -100.00% - 
5,000.00 - - - 30,000.00 -100.00% - 

904,215.00 658,868.95 527,253.00 605,490.00 806,800.00 -5.80% 760,000.00 
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รายจ่ายจริง

รวมงานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงาน/งาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

รวมหมวดเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงนิอุดหนุน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่
ประมาณการ

รวมหมวดเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 649,123.56 585,240.00 700,905.00 525,240.00 1,300,000.00 0.00% 1,300,000.00 
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล 4,480.00 110.00 - 20,540.00 48,000.00 0.00% 48,000.00 
1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00% 42,000.00 
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 409,200.00 384,660.00 464,304.62 711,199.37 976,000.00 0.00% 976,000.00 
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 56,933.34 53,699.93 86,770.35 116,824.68 155,000.00 3.23% 160,000.00 

1,161,736.90 1,065,709.93 1,293,979.97 1,415,804.05 2,521,000.00 0.20% 2,526,000.00 
1,161,736.90 1,065,709.93 1,293,979.97 1,415,804.05 2,521,000.00 0.20% 2,526,000.00 

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าตอบแทน

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์ 95,050.00       50,000.00     68,270.00      110,000.00    100,000.00        -60.00% 40,000.00          
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพ่ือจ่ายเป็นคา่เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 95,050.00 50,000.00 68,270.00 110,000.00 100,000.00 -60.00% 40,000.00 

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลา - - 2,400.00 - 10,000.00 -60.00% 4,000.00 
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งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

         รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)
               รวมงบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ด้านการเศรษฐกิจ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน 69,000.00 48,500.00 42,000.00 50,758.06 60,000.00 20.00% 72,000.00 
1.4 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - - 10,000.00 -60.00% 4,000.00
- ประเภทเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - - - 

รวมค่าตอบแทน 164,050.00 98,500.00 112,670.00 160,758.06 180,000.00 -33.33% 120,000.00 
งบด าเนินงาน

2 หมวดค่าใช้สอย
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 164,502.50 168,799.97 166,790.39 370,390.00 415,000.00 -3.61% 400,000.00 

2.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมต่างๆ 16,504.50 21,200.00 - - 15,000.00 -100.00% - 
2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการต่างๆ 147,998.00 147,599.97 166,790.39 333,390.00 400,000.00 0.00% 400,000.00 
2.1.3 โครงการบริหารจดัการดา้นเกษตรและแหล่งน ้า(LSEP) - - - 37,000.00 - - - 

2.2 57,190.00 6,290.00 33,532.00 26,264.55 80,000.00 -20.00% 64,000.00 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
2.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สมัมนา 29,450.00 1,600.00 20,800.00 14,300.00 50,000.00 -20.00% 40,000.00 
2.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 27,740.00 4,690.00 12,732.00 11,964.55 30,000.00 -20.00% 24,000.00 

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร
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แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
2.3 39,200.00 235,300.00 192,900.48 173,860.54 300,000.00 -20.00% 240,000.00 

บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือให้ 153,343.10 235,300.00 192,900.48 173,860.54 300,000.00 -20.00% 240,000.00 

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ

260,892.50 410,389.97 393,222.87 570,515.09 795,000.00 -11.45% 704,000.00 

3 หมวดค่าวสัดุ
 3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน 17,775.00 23,447.00 21,669.00 23,990.00 25,000.00 -20.00% 20,000.00 

3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 87,208.00 77,902.00 93,449.00 127,900.00 175,000.00 -8.57% 160,000.00 
3.3 ประเภทวสัดุก่อสร้าง 745,375.00 271,851.00 342,230.50 732,258.00 550,000.00 -12.73% 480,000.00 

- ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุซ่อมแซมทัว่ไป
3.4 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 864.00 2,220.00 - 2,220.00 20,000.00 -20.00% 16,000.00 
3.5 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 49,840.00 24,920.00 1,890.00 24,599.00 25,000.00 -20.00% 20,000.00 

- ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - - - - - - - 
901,062.00 400,340.00 459,238.50 910,967.00 795,000.00 -12.45% 696,000.00 

1,326,004.50 909,229.97 965,131.37 1,642,240.15 1,770,000.00 -14.12% 1,520,000.00 
งบลงทุน

1 หมวดค่าครุภณัฑ์
 - ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน - - - - 14,800.00 -100.00% - 
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ประมาณการ

รวมหมวดค่าวสัดุ

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
- ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน - - - 21,200.00 13,800.00 -100.00% - 
- ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้าง - - - 18,000.00 - - - 
- ประเภทครุภณัฑ์ส ารวจ - - - - - - - 

- - - 39,200.00 28,600.00 -100.00% - 
2 หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ประเภทค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ - - - 1,001,000.00 - 100.00% 2,399,000.00 
2.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์สุสานบา้นทุง่ขา้วพวง หมู่ท่ี 3 100.00% 2,399,000.00 

2.2 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ - - - - - - - 
2.3 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 2,984,914.00 2,639,938.35 2,582,387.00 2,434,500.00 3,896,000.00 -53.90% 1,796,000.00 

2.3.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด บา้นห้วยเป้า 100.00% 735,000.00 
หมู่ท่ี 1 (ซอยทางเขา้วดัห้วยเป้า)

2.3.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปิด บา้นแม่กอน 100.00% 218,000.00 
หมู่ท่ี 2 (บริเวรหนา้วดักอนสุทธาวาส)

2.3.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด 100.00% 843,000.00 
บา้นห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 5 (ซอยทางเขา้วดัสวา่งมงคล) 
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564
2.4 ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตบุิคคล - - - - - 100.00% 40,000.00 

หรือค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน

2.5 139,725.00 652,736.00 1,857,000.00 238,612.00 1,270,600.00 43.63% 1,825,000.00 
3,124,639.00 3,292,674.35 4,439,387.00 3,674,112.00 5,166,600.00 17.29% 6,060,000.00 
3,124,639.00 3,292,674.35 4,439,387.00 3,713,312.00 5,195,200.00 16.65% 6,060,000.00 

1 หมวดเงนิอุดหนุน
- ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ 883,350.45 - - - - - - 

รวมงบเงนิอุดหนุน 883,350.45 - - - - - - 

6,495,730.85 5,267,614.25 6,698,498.34 6,771,356.20 9,486,200.00 6.53% 10,106,000.00 
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รวมงบลงทุน
งบเงนิอุดหนุน

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและโยธา

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงาน/งาน
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง
รวมหมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าวสัดุ 11,755.00      3,340.00          19,995.00        34,940.00        30,000.00          -6.67% 28,000.00          

1.1 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - - - - - - - 
1.2 ประเภทวสัดุการเกษตร 11,755.00 3,340.00 19,995.00 34,940.00 30,000.00 -6.67% 28,000.00 

11,755.00 3,340.00 19,995.00 34,940.00 30,000.00 -6.67% 28,000.00 
 11,755.00 3,340.00 19,995.00 34,940.00 30,000.00 -6.67% 28,000.00 

11,755.00 3,340.00 19,995.00 34,940.00 30,000.00 -6.67% 28,000.00 
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รวมงบด าเนินงาน
รวมหมวดค่าวสัดุ

ด้านเศรษฐกิจ

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

แผนงานการเกษตร

ประมาณการ
แผนงาน/งาน

รายจ่ายจริง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

งบด าเนินงาน
1 หมวดค่าใช้สอย

1.1 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า 85,445.00      67,750.00        8,960.00          60,070.00        90,000.00          -20.00% 72,000.00          
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายตามโครงการอนัเน่ืองมาจาก - - - - 10,000.00 -20.00% 8,000.00 
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพฯ

1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการด าเนินโครงการป้องกนั - - - 54,000.00 70,000.00 -20.00% 56,000.00 
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั

1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการด าเนินโครงการรักษน์ ้า - - - 6,070.00 10,000.00 -20.00% 8,000.00 
รักษป่์า รักษาแผน่ดิน

85,445.00 67,750.00 8,960.00 60,070.00 90,000.00 -20.00% 72,000.00 
 85,445.00 67,750.00 8,960.00 60,070.00 90,000.00 -20.00% 72,000.00 

85,445.00 67,750.00 8,960.00 60,070.00 90,000.00 -20.00% 72,000.00 
85,445.00 71,090.00 28,955.00 95,010.00 120,000.00 -16.67% 100,000.00 
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

รวมแผนงานการเกษตร

ประมาณการ

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้

แผนงาน/งาน

รวมงบด าเนินงาน

รายจ่ายจริง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564

1 ประเภทเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 225,509.08 218,409.00 217,728.00 228,502.30 260,000.00 4.62% 272,000.00 
2 ประเภทเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน - - - 9,576.00 11,000.00 0.00% 11,000.00 
3 ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ 6,329,700.00 6,606,900.00 7,080,110.00 6,338,400.00 9,634,800.00 -2.69% 9,375,600.00 

3.1 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 4,977,700.00 5,105,900.00 5,550,710.00 4,757,200.00 7,879,600.00 -11.24% 6,993,600.00 

3.2 เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ 1,232,000.00 1,410,400.00 1,442,400.00 1,491,200.00 1,655,200.00 37.75% 2,280,000.00 

3.3 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 120,000.00 90,600.00 87,000.00 90,000.00 100,000.00 2.00% 102,000.00 

4 เงนิส ารองจ่าย 43,492.00 73,352.50 - 38,694.00 121,600.00 16.45% 141,600.00 
5 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั 232,740.53 203,500.00 236,836.86 43,000.00 474.65% 247,100.00 

5.1 เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติในระดบั 203,500.00 203,500.00 203,500.00 - - 100.00% 203,500.00 

ทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี
 5.2 29,240.53 - 33,336.86 34,924.08 43,000.00 1.40% 43,600.00 

5.3 - - - - - - - 
6 เงนิช่วยพเิศษ - 48,570.00 - - 50,000.00 0.00% 50,000.00 
7 361,280.00 341,000.00 386,586.00 477,320.00 560,500.00 -2.05% 549,000.00 

รวมงบกลาง 7,192,721.61 7,491,731.50 7,921,260.86 7,092,492.30 10,680,900.00 -0.32% 10,646,300.00 

รวมงานงบกลาง 7,192,721.61 7,491,731.50 7,921,260.86 7,092,492.30 10,680,900.00 -0.32% 10,646,300.00 

รวมแผนงานงบกลาง 7,192,721.61 7,491,731.50 7,921,260.86 7,092,492.30 10,680,900.00 -0.32% 10,646,300.00 

33,007,977.14 30,094,946.21 36,243,626.37 50,975,660.58 65,500,000.00 -3.05% 63,500,000.00 
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ประมาณการ

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง

ค่าสมคัรสมาชิกสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คา่ธรรมเนียมและคา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่(กบท.)

รวมทั้งหมดทุกแผนงาน

แผนงาน/งาน

งานงบกลาง
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว   จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  63,500,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น 
 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน        รวม   10,646,300 บาท 
แผนงานงบกลาง         รวม   10,646,300 บาท 
งานงบกลาง         รวม     10,646,300 บาท 
 งบกลาง         รวม     10,646,300 บาท 

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม       จ านวน      272,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมในอตัราร้อยละ 5 
     โดย อปท. สมทบ  5 % โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือส านกังาน  
      ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวนัท่ี  
      22  มกราคม 2557 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533  
      และหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด  
      ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน  
วธีิค านวณ  ค่าตอบแทนพนกังานจา้งปี  2564  = 5,424,049.00 บาท 
  จ่ายสมทบประกนัสงัคม  ในอตัรา 5 % ของค่าตอบแทน 
  พนกังานจา้งทั้งหมด  เท่ากบั   271,202.45  บาท 
  (ขอตั้งงบประมาณ   272,000  บาท) 

2. ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     จ านวน      11,000       บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอตัราร้อยละ 0.2 
                    ของค่าจา้งโดยประมาณทั้งปี  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริม 

                                   การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ลงวนัท่ี  24  ธนัวาคม 2561 และ 
                    พระราชบญัญติัเงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2561 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน  
วธีิค านวณ  ค่าตอบแทนพนกังานจา้งปี  2563  = 5,424,049.00 บาท 
  จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน  ในอตัรา  0.2 % ของค่าตอบแทน 
  พนกังานจา้งทั้งหมด  เท่ากบั   10,848.10  บาท 
    (ขอตั้งงบประมาณ   11,000  บาท) 
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              3. ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ   จ านวน     9,375,600      บาท 
3.1 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน     6,993,600   บาท 

             -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเพ่ือด าเนินการตาม 
                                          อ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอน โดยพิจารณาตั้งงบประมาณ 

                           ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.6/ว 1994 

                           ลงวนัท่ี  3  กรกฎาคม 2563 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ล าดบัท่ี  2  หนา้  121 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พกิาร   จ านวน      2,280,000   บาท 

     -     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูพิ้การ ท่ีแพทยรั์บรองและท าการ 
วนิิจฉยัแลว้ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอน  
โดยพิจารณาตั้งงบประมาณตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1994 ลงวนัท่ี  3  กรกฎาคม 2563 หรือหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง   ดา้นการด าเนินงานอ่ืน   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ล าดบัท่ี 3 หนา้ 121 

   3.3 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   จ านวน        102,000   บาท 

     -     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ท่ีแพทยรั์บรองและวนิิจฉยัแลว้ 
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนโดยพิจารณาตั้ง 
งบประมาณตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน   
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1994 ลงวนัท่ี  3 กรกฎาคม 2563 หรือหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ล าดบัท่ี 4  หนา้ 121 

4. เงินส ารองจ่าย                      จ านวน        141,600  บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ท่ีไม่สามารถ 
    คาดการณ์ไดล่้วงหนา้ และส าหรับช่วยเหลือประชาชนผูไ้ดรั้บ 
  ความเดือดร้อนและประสบภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั อุทกภยั   
    ภยัหนาว ภยัแลง้ อคัคีภยัและภยัอ่ืนๆ หรือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน 
   หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือกรณี 
           การป้องกนัและยบัย ั้งก่อนการเกิดสาธารณภยัหรือคาดวา่จะเกิดสาธารณภยั  
           (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
           เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
           (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 หรือหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง ) 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 6  ล าดบัท่ี  1  หนา้  124 
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5. รายจ่ายตามข้อผูกพนั                   รวม        247,100   บาท 

5.1 เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติในระดับ      
                   ท้องถิ่นหรือพืน้ที ่             จ านวน      203,500   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติในระดบัทอ้งถ่ิน 
หรือพ้ืนท่ีตามสดัส่วนท่ีก าหนดไว ้คือสมทบของเทศบาล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดรั้บจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
โดยถือปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ือสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงาน 
และบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 
และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 2199   
ลงวนัท่ี  10 พฤศจิกายน 2552  เร่ือง การด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ล าดบัท่ี  1  หนา้  121 

5.2  ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย       จ านวน    43,600    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงใหแ้ก่สมาคมสนันิบาตเทศบาล 

แห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายจ่ายของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 และ 
ขอ้บงัคบัสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556  
โดยพิจารณาตั้งงบประมาณไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเศษหน่ึงส่วนหก 
ของรายรับจริง ประจ าปีท่ีผา่นมา  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง   ดา้นการด าเนินงานอ่ืน    

วธีิค านวณ  รายรับตามงบแสดงผลการด าเนินงานปีท่ีผา่นมา         56,471,144.72  บาท 
    หกั   เงินอุดหนุน             30,416,691.00  บาท 
     รายรับท่ีน ามาค านวณส่งค่าบ ารุง ส.ท.ท. =         26,054,453.72  บาท 

                                                  คิดเป็นเงิน  26,054,453.72 x 0.00167 =                43,510.94  บาท 
                     (ขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน  43,600  บาท) 

6. เงนิช่วยพเิศษ                                    จ านวน    50,000   บาท 

      -     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือค่าท าศพ  (เงินช่วยพิเศษ) 
ใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พนกังานเทศบาล  พนกังานจา้งกรณี  
เสียชีวติระหวา่งรับราชการ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0312/ว 1095 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน 2525  เร่ือง การจ่ายเงินเดือน  
และเงินช่วยพิเศษในกรณีพนกังานเทศบาลถึงแก่ความตายและหนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0013.4/ว 1765  ลงวนัท่ี  3  มิถุนายน  2537 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 
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7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)      จ านวน   549,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)   
โดยถือปฏิบติัตาม หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 2305 ลงวนัท่ี  26 กรกฎาคม 2561 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน    

 วธีิค านวณ      รายรับปี  พ.ศ.2564  ตั้งรับรวม     63,500,000   บาท 
          หกั  เงินอุดหนุน     36,050,000   บาท 
          คงเหลือรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน  = 27,450,000   บาท 
                         คิดเป็นเงินสมทบ  กบท. ดงัน้ี   27,450,000 x 2 %   =      549,000   บาท 
          (ขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน  549,000  บาท) 

 
ด้านบริหารงานทัว่ไป        รวม 15,786,409 บาท 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป       รวม 15,296,989 บาท 
งานบริหารงานทัว่ไป        รวม 10,001,989 บาท 
 งบบุคลากร         รวม   7,935,789 บาท 

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

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

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

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป     

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

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

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

  1.3 ประเภทค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก         จ านวน    120,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี   

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

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

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 



เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564      73 

 

    1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี     จ านวน    198,720  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 

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

เดือนละ 6,900 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน   82,800 บาท  
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป   ดา้นบริหารทัว่ไป     

  1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    1,490,400   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   

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

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

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

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป     

2. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม    5,311,149 บาท 
  2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    3,239,900 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  
ส านกัปลดัเทศบาล  จ านวน 12 เดือน     

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง  
จ านวน   12 เดือน    

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป     

  2.2 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน    จ านวน       89,400 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่ 

พนกังานเทศบาล  ส านกัปลดัเทศบาล  จ านวน  12 เดือน    
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าวชิา(พ.ค.ว.)ใหแ้ก่พนกังานเทศบาล   

ส านกัปลดัเทศบาล  จ านวน  12  เดือน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.) ใหแ้ก่ 

พนกังานเทศบาล  ส านกัปลดัเทศบาล จ านวน 12  เดือน 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนกังานเทศบาล 

ท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทบริหารทอ้งถ่ินระดบักลาง                                                      
ใหก้บัปลดัเทศบาล จ านวน  7,000  บาท  จ านวน  12 เดือน  

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 
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  2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน       144,000 บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ปลดัเทศบาล  
  (ประเภทบริหารทอ้งถ่ินระดบักลาง) เดือนละ  7,000 บาท  จ านวน 12 เดือน 

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล  
 (ประเภทอ านวยการระดบัตน้) เดือนละ  3,500 บาท  จ านวน 12 เดือน 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่หวัหนา้ฝ่าย (ประเภทอ านวยการระดบัตน้)  
เดือนละ 1,500 บาท  จ านวน 12 เดือน 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารงานทัว่ไป 

  2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 จ านวน         1,717,699      บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ  ส านกัปลดั 

เทศบาล จ านวน   12 เดือน    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล จ านวน  12  เดือน  

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป   ดา้นบริหารทัว่ไป     

  2.5 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน       120,150 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้ง 

ตามภารกิจ  ส านกัปลดัเทศบาล  จ านวน  12 เดือน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้ง 

ทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  จ านวน   12 เดือน   
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป     

 งบด าเนินงาน        รวม     1,996,200 บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม       411,200 บาท 

  1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์  จ านวน       204,000 บาท 
       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี       
พ.ศ.2564 ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ส านกัปลดัเทศบาล  
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และหนงัสือส านกังาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559   
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง    
เป็นเงนิ  80,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม คณะกรรมการตรวจการจา้ง    
และกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูป้ฏิบติังานหรือคณะกรรมการต่างๆ ท่ีไดรั้บค าสัง่ 
จากเทศบาลใหป้ฏิบติังานเก่ียวกบักิจการเทศบาล โดยถือปฏิบติัตามพ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจา้ง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นเงนิ  4,000  บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยถือปฏิบติั 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2556  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0818.2/ว 4289  
ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นเงนิ  120,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  7 ล าดบัท่ี 2 หนา้ 126 

1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชุม      จ านวน        8,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการและอนุกรรมการ 

ท่ีสภาเทศบาลแต่งตั้งข้ึน ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาลและจ่ายเป็น 
เงินรางวลัเก่ียวกบัการสอบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วา่ดว้ยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนของนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบ้ีย 
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 หรือตามระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 

  1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน         4,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง  ส านกัปลดัเทศบาล  
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการปกติ โดยถือปฏิบติั 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป  
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  1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน      163,200 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บค่าเช่าบา้น 

ของส านกัปลดั โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้น  
ของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป  

  1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      32,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังาน 

เทศบาล ส านกัปลดัเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยถือปฏิบติัตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
ของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.3/ว 4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559  

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป   ดา้นบริหารทัว่ไป 

2 หมวดค่าใช้สอย      รวม   1,272,000 บาท 
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    จ านวน      416,000   บาท 
2.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือ  เขา้ปกหนงัสือ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ  จ านวน 8,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 

2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาสูบน ้ า 
ค่าบริการก าจดัปลวก  ค่าลา้งอดัฉีดรถยนต ์ ค่าจา้งเหมาสูบสว้ม 
ค่าจา้งเหมาลา้งท าความสะอาดถนน  ค่าจา้งเหมาแบกหามสมัภาระ 
ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาตน้ไมส้วนไมป้ระดบั  สวนหยอ่ม สนามหญา้ 
หรือท่ีสาธารณะ  ค่าระวางบรรทุก   ค่าจา้งเหมาอ่ืนๆ ท่ีเป็นกิจการ 
ในอ านาจหนา้ท่ี ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  หรือระเบียบ 
หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน  368,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป  

2.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเก่ียวกบัการจา้งเหมาโฆษณา 
และเผยแพร่ข่าวทางวทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์  โรงมหรสพหรือส่ือส่ิงพิมพ ์
ต่างๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254  
ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน  40,000 บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารทัว่ไป  
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2.2  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพธีิการ   จ านวน    88,000  บาท 
2.2.1      เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล  

เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร  
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียง รับรอง รวมทั้งค่าบริการซ่ึงจ าเป็น 
ตอ้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคล  
หรือ คณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชมทศันศึกษาดูงาน  
และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือ คณะบุคคล 
จ านวน  24,000  บาท   

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 0766  
ลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารทัว่ไป 

 2.2.2    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการต่างๆ                                                             
ไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบท่ีก าหนด   จ านวน  24,000  บาท    

   โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 0766  
ลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารทัว่ไป 

   2.2.3     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานรัฐพิธี/ ราชพิธีเพ่ือถวายความจงรักภกัดี  
               ต่อชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์ เช่น การจดังาน  เน่ืองใน วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
                วนัปิยมหาราช ฯลฯ การจดักิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ อนัเป็น 
                  การพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งชาติศาสนา พระมหากษตัริยอ์นัเป็นท่ียดึเหน่ียวและเป็น 
                 ศูนยร์วมจิตใจของ ประชาชนไทย ทั้งชาติ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง  
                 มหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการ 
                                           ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
                หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)   จ านวน  40,000  บาท 
                 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารทัว่ไป 

            ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ล าดบัท่ี  3  หนา้ 126 

2.3   ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการ            จ านวน    688,000  บาท 
       ทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.3.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เช่น ค่าจดัพิมพเ์อกสาร ค่าพาหนะในการขนหีบบตัรเลือกตั้ง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2556 
และ(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2557และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0818.2/ว 4289  
ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563   จ านวน  392,000 บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  7 ล าดบัท่ี 2 หนา้ 126 
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2.3.2 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สมัมนา และการศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน 
การฝึกอบรม ประชุมสมัมนาต่างๆ ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสมาชิกสภาเทศบาล  
พนกังานเทศบาล และพนกังานจา้ง ส านกัปลดัเทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบติั 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ 
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง  
จ านวน  120,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 

2.3.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม 
ในการใชส้นามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และ 
 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง  
จ านวน  120,000 บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 

2.3.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัท าโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
นโยบายจงัหวดั   และนโยบายอ าเภอ  ฯลฯ เพ่ือใชจ่้ายในการด าเนิน 
กิจกรรม เป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย 
ในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง   จ านวน  40,000 บาท    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  1  หนา้ 126 
 

2.3.5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัท าโครงการกิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย 
เพื่อเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน คา่วสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย 
ในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน  4,000 บาท    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  2  หนา้ 22 
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2.3.6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัท าโครงการกิจกรรมวนัเทศบาล 
เพื่อเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน คา่วสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย 
ในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน  4,000 บาท    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  3  หนา้ 23 

2.3.7 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัท าโครงการการใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
เพื่อเป็นค่าใชส้อย  ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย 
ในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน  8,000 บาท    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  1  หนา้ 22 

2.4  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม จ านวน       80,000   บาท 
       บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านได ้
ตามปกติ  ซ่อมแซมครุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย  เช่น  รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองรับส่งวทิยส่ืุอสาร ฯลฯ 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  10  หนา้  128 
 

3 หมวดค่าวสัดุ       รวม       313,000   บาท 
3.1  ประเภทวสัดุส านักงาน     จ านวน       200,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   
ดินสอ ไมบ้รรทดั คลิป  แบบพิมพ ์ ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร   
ทะเบียนหนงัสือรับ  ทะเบียนหนงัสือส่ง  หนงัสือพิมพ ์ น ้ าด่ืม  ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป 
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3.2  ประเภทวสัดุงานบ้านงานครัว             จ านวน         36,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น  แปรง  ไมก้วาด   

ผา้ปูโตะ๊  ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม  จานรองแกว้น ้ า ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป        

3.3 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ     จ านวน       5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า   

หลอดไฟฟ้า  ปลัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ   
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารทัว่ไป  

3.4 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน        24,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พูก่นัและสี  ฟิลม์  ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทึกเสียงหรือ 
ภาพ  รูปสีหรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้ง  อดั  ขยาย ฯลฯ  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป  

3.5 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์     จ านวน       40,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจานบนัทึก 

ขอ้มูล  เทปบนัทึกขอ้มูล  ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์   
เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารทัว่ไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.6 ประเภทวสัดุก่อสร้าง      จ านวน       8,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไมต้่างๆ  ทินเนอร์  สี 

แปรงทาสี  ปูนซีเมนต ์ ปูนขาว  ทราย ฯลฯ  ส าหรับซ่อมแซมทัว่ไป 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป ดา้นบริหารทัว่ไป  
 

งบลงทุน        รวม     40,000 บาท 
1. หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม     40,000 บาท 

1.1  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   จ านวน      40,000 บาท 
            (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
                   ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษา/ปรับปรุง 
โครงสร้างครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ดา้นบริหารทัว่ไป  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  10  หนา้  128 

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม       30,000 บาท 
1. หมวดงบรายจ่ายอ่ืน      รวม        30,000   บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายอ่ืน      จ านวน       30,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา วจิยั ประเมินผล หรือพฒันา 
ระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจดัหาหรือปรับปรุงครุภณัฑท่ี์ดิน 
 และ/หรือส่ิงก่อสร้าง   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  ดา้นบริหารทัว่ไป   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  6  หนา้  127 

งานบริหารงานคลงั                     รวม        5,295,000     บาท 
  งบบุคลากร                รวม        2,659,000     บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              จ านวน    2,659,000   บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน          จ านวน    2,200,000   บาท 

-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล 
    กองคลงั  จ านวน  12 เดือน 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง 
 จ านวน 12 เดือน 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป  

 1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน    จ านวน        25,000   บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว  ใหแ้ก่ 
   พนกังานเทศบาล กองคลงั  จ านวน  12  เดือน 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าวชิา (พ.ค.ว.) ใหแ้ก่ 
พนกังานเทศบาล กองคลงั  จ านวน 12 เดือน 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 

1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        60,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ผูอ้  านวยการกองคลงั 

เดือนละ  3,500 บาท   จ านวน 12 เดือน 
  และหวัหนา้ฝ่าย (ประเภทอ านวยการระดบัตน้) 

เดือนละ 1,500 บาท  จ านวน 12 เดือน   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั   ดา้นบริหารทัว่ไป  
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1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน      350,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ  กองคลงั 

เทศบาล จ านวน   12 เดือน    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป  

1.5  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง   จ านวน        24,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้ง 

ตามภารกิจ  กองคลงั  จ านวน  12 เดือน   
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป  
 

งบด าเนินงาน        รวม     2,636,000  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม           472,000  บาท 
1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์  จ านวน      200,000  บาท 

        แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี      

พ.ศ.2564 ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง กองคลงั  
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และหนงัสือส านกังาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559   
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง  จ านวน  40,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการชุมชนและประชาคม ในการเป็น     
คณะกรรมการตรวจการจา้งและกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือผูป้ฏิบติังานหรือ 
คณะกรรมการต่างๆ ท่ีไดรั้บค าสัง่จากเทศบาลใหป้ฏิบติังานเก่ียวกบักิจการ 
เทศบาล  โดยถือปฏิบติัตามพ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นเงนิ  160,000  บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 

1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    จ านวน        16,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาโดยปฏิบติั 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2559  

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 
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1.3  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน      240,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ผูมี้สิทธ์ิ 

ไดรั้บค่าเช่าบา้น กองคลงั โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป  

1.4  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน        16,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล กองคลงั 

โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั 
การศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.3/ว 4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 
 

2. หมวดค่าใช้สอย      รวม      664,000   บาท 
2.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   จ านวน       288,000  บาท 
2.1.1   เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือ  เขา้ปกหนงัสือ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  จ านวน  8,000 บาท 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป  

2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมา           
สูบน ้ า  ค่าบริการก าจดัปลวก  ค่าลา้งอดัฉีดรถยนต ์ ค่าจา้งเหมา 
สูบสว้ม ค่าจา้งเหมาลา้งท าความสะอาดถนน ค่าจา้งเหมาแบกหาม 
สมัภาระ  ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาตน้ไมส้วนไมป้ระดบั  สวนหยอ่ม 
สนามหญา้หรือท่ีสาธารณะ  ค่าระวางบรรทุก   ค่าจา้งเหมาอ่ืนๆ  
ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหนา้ท่ี ฯลฯ ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี   
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 254 
 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน  280,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 

2.2  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการ  จ านวน      344,000  บาท 
       ทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
2.2.1 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สมัมนา และค่าลงทะเบียนการ 

ฝึกอบรมประชุมสมัมนาต่างๆ ของพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง   
กองคลงั  ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
 จ านวน  80,000 บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 
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2.2.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดา้นการเงินการคลงั (คร้ังท่ี  8)  
ประจ าปี  พ.ศ.2564  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  
 จ านวน  80,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี 8 หนา้ 127 

2.2.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราช                                   
อาณาจกัรเช่นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559  จ านวน  80,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป  

2.2.4 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  โดยเป็นค่าใชจ่้าย 
ในการด าเนินการ เป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ   

  โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2550 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

 ท่ี มท 0808.3/ว 67  ลงวนัท่ี  9  มกราคม  2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 จ านวน  80,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี 7 หนา้ 127  

2.2.5    เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการด าเนินการจดัท าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
ของ อปท. (e-laas) ใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิ เพ่ือใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม เป็นค่า 
ใชส้อย ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ 

การฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
การเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563)  
 จ านวน  24,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ยทุธศาสตร์ท่ี 7  ล าดบัท่ี  5  หนา้  127 
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 2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม จ านวน      32,000  บาท 
     บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกติ  ซ่อมแซมครุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย  เช่น   
รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองถ่ายเอกสาร   
เคร่ืองรับส่งวทิยส่ืุอสาร ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  11  หนา้ 128 

3. หมวดค่าวสัดุ                          รวม        1,008,000   บาท 
3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน     จ านวน             80,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   
ดินสอ  ไมบ้รรทดั  คลิป  แบบพมิพ ์ ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร   
ทะเบียนหนงัสือรับ  ทะเบียนหนงัสือส่ง  หนงัสือพิมพ ์ น ้ าด่ืม ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 

3.2  ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน             8,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พูก่นัและสี  ฟิลม์  ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ   
รูปสีหรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้ง  อดั  ขยาย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 

3.3 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน       160,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี   

ยางนอก  ยางใน  น ้ ามนัเบรก  หวัเทียน  ไขควง  เบาะรถยนต ์  
ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซม  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 

3.4 ประเภทวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน     จ านวน        680,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น ้ ามนัดีเซล   

น ้ามนัเบนซิน  น ้ ามนัเคร่ือง  น ้ ามนัจารบี  แก๊สหุงตม้ ฯลฯ   
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป  
 
 



เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564      86 

 

3.5 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์     จ านวน        80,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจานบนัทึก 

ขอ้มูล  เทปบนัทึกขอ้มูล  ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั ดา้นบริหารทัว่ไป 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม       492,000      บาท 
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า      จ านวน        400,000    บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นกิจการของเทศบาลต าบล 
ทุ่งขา้วพวงและค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั  เช่น   
ค่าบริการ  ค่าภาษี  รวมทั้งค่าบริการอ่ืน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั ดา้นบริหารทัว่ไป  

4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน         20,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศพัทแ์ละค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั   

เช่น  ค่าเช่าหมายเลขโทรศพัท ์ คา่บ ารุงรักษาสาย  ค่าภาษี  ฯลฯ  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั ดา้นบริหารทัว่ไป  

4.3 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม    จ านวน         48,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม  เช่น   

ค่าโทรสาร  ค่าวทิยส่ืุอสาร  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการให ้
บริการอินเตอร์เน็ตและค่าส่ือสารอ่ืนๆ  รวมถึงค่าใช ้
จ่ายเพ่ือใหไ้ดรั้บบริการและค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั ดา้นบริหารทัว่ไป  

4.4 ประเภทค่าไปรษณย์ี      จ านวน          24,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียโ์ทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย ์  

ค่าธนาณติั  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  ดา้นบริหารทัว่ไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน      รวม    489,420 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน    รวม      321,420  บาท 
 งบบุคลากร                    รวม     235,020     บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     จ านวน      235,020    บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน      235,020    บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล 
         จ านวน  12 เดือน 

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง 
      จ านวน 12 เดือน 
  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน  ดา้นบริหารทัว่ไป  

 งบด าเนินงาน        รวม         86,400  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม       54,400          บาท 
1.1  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน       38,400          บาท 

-      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บคา่เช่าบา้น 
  ของส านกัปลดั โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้น 
  ของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
  ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 

  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน 
  ดา้นบริหารทัว่ไป 

1.2  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์ 
 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน       16,000           บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ส านกัปลดัเทศบาล 
เป็นเงนิ  16,000  บาท 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และหนงัสือส านกังาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559   
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง    

 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน 
 ดา้นบริหารทัว่ไป 
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2. หมวดค่าวสัดุ      รวม         32,000  บาท 
2.1  ประเภทวสัดุเคร่ืองดับเพลงิ     จ านวน        32,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง  ไดแ้ก่  สายส่งน ้ าดบัเพลิง   
หวัฉีดดบัเพลิง  ขอ้แยกดบัเพลิง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน 
ดา้นบริหารทัว่ไป 
 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย     รวม        168,000 บาท 
งบด าเนินงาน        รวม        168,000 บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม        168,000 บาท 
  1.1 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า  
       ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     จ านวน       168,000 บาท 

1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนยอ์าสาสมคัร 
   ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง ค่าใชจ่้ายในการ 
   ส่งบุคลากรเขา้อบรม อปพร. คา่เบ้ียเล้ียง อปพร. ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
   ค่าใชส้อย ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการด าเนินโครงการ 
 (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
หรือหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)       
เป็นเงนิ 40,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ดา้นบริหารทัว่ไป 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ล าดบัท่ี 1 หนา้  123 
 

1.1.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานของอาสาสมคัรป้องกนัภยั 
    ฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน  
    ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินโครงการ ฯลฯ   
    (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการ 
    เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ินพ.ศ.2557  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

        ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  
    เป็นเงนิ 40,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ดา้นบริหารทัว่ไป 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ล าดบัท่ี  1 หนา้ 135 
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1.1.3  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการซกัซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   ดา้นอคัคีภยั ของพนกังานเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง โดยจ่ายเป็น ค่าใชส้อย  
   ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ    
   (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการ 
    เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ินพ.ศ.2557  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
   ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  
   เป็นเงนิ 16,000 บาท 

                               ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  ดา้นบริหารทัว่ไป 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ล าดบัท่ี  2 หนา้ 123 

1.1.4  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการลดอุบติัเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   
   โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย  ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
   ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
   การเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
   และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
  หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  
   เป็นเงนิ 16,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ดา้นบริหารทัว่ไป 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ล าดบัท่ี 3 หนา้ 123 

1.1.5  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการลดอุบติัเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์  
   โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย  ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
   ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
   การเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
   และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
  หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)    
   เป็นเงนิ 16,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ดา้นบริหารทัว่ไป 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ล าดบัท่ี  4 หนา้ 123 
 

1.1.6  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั 
           เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย  ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และ 
  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย การเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
 ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)    

      เป็นเงนิ 40,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ดา้นบริหารทัว่ไป 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี  7 ล าดบัท่ี  1  หนา้ 15 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม       รวม 26,861,291 บาท 
แผนงานการศึกษา        รวม 23,988,291 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา      รวม    3,898,900 บาท 
 งบบุคลากร         รวม     1,712,500 บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     1,712,500 บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน    1,200,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  
กองการศึกษา  จ านวน 12 เดือน 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง  
จ านวน   12 เดือน   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไป เก่ียวกบัการศึกษา   
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม     

 1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน    จ านวน        24,000   บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว  ใหแ้ก่ 
   พนกังานเทศบาล กองการศึกษา  จ านวน  12  เดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  

1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน       42,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้  านวยการกองการศึกษา  

เดือนละ 3,500.-บาท จ านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน    389,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ  กองการศึกษา 

เทศบาล จ านวน   12 เดือน    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไป  กองการศึกษา   

จ านวน  12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง       จ านวน      57,500 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้ง 

ตามภารกิจ  กองการศึกษา  จ านวน  12 เดือน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งทัว่ไป 

กองการศึกษา  จ านวน   12 เดือน   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไป เก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
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งบด าเนินงาน         รวม      2,186,400  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม         322,400  บาท 
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์  จ านวน        160,000  บาท 

       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจ าปี  

พ.ศ.2564  ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง บุคลากรทาง 
การศึกษา  กองการศึกษา โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และหนงัสือส านกังาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559   
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน          4,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ    

หรือผูป้ฏิบติังาน หรือคณะกรรมการต่างๆ ท่ีไดรั้บค าสัง่จากเทศบาล 
ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือวนัหยดุราชการ โดยถือปฏิบติั 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ 
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 2409  ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม     

1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน        24,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังาน 

เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สงักดั กองการศึกษา 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการ 
เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 

1.4  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน     จ านวน        134,400    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บ 

ค่าเช่าบา้น ของกองการศึกษา โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 และหนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
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2. หมวดค่าใช้สอย      รวม      1,684,000   บาท 
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    จ านวน     1,364,000  บาท 
2.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ฯลฯ   

ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี   จ านวน  4,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม     

2.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาบริการครูผูส้อน 
ค่าจา้งเหมาสูบน ้ า  ค่าบริการก าจดัปลวก  ค่าลา้งอดัฉีดรถยนต ์ค่าจา้ง  
เหมาสูบสว้ม  ค่าจา้งเหมาลา้งท าความสะอาดถนน  ค่าจา้งเหมาแบกหาม 
สมัภาระ ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาตน้ไมส้วนไมป้ระดบัสวนหยอ่มสนามหญา้ 
หรือท่ีสาธารณะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจา้งเหมาอ่ืนๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจ 
หนา้ท่ี ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 254 
 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จ านวน 1,360,000  บาท   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

  2.2   ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า        จ านวน      280,000  บาท 
         ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.2.1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สมัมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ   
เช่น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  ประชุมสมัมนาต่างๆ ของพนกังาน 
เทศบาลและพนกังานจา้ง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครอง 

                                     ส่วนทอ้งถ่ินพนกังานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
จ านวน  80,000 บาท    

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  

2.2.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังานเทศบาลพนกังานจา้ง                             
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พนกังานครูเทศบาลบุคลากร 
ทางการศึกษา รวมทั้งผูไ้ดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชนข์องเทศบาลโดย 
จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน  
ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 จ านวน  80,000 บาท   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม     
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2.2.3 เพ่ือใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมและสมัมนา ตามโครงการประชุมสมัมนา 
พฒันาศกัยภาพพนกังานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย  ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ 
การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบ/หนงัสือ 
สัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  จ านวน   120,000  บาท   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  2  หนา้ 131 

 2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม จ านวน     40,000  บาท 
     บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกติ  ซ่อมแซมครุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย  เช่น  คอมพิวเตอร์                                                          

 เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองรับส่งวทิยส่ืุอสาร ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี 4 หนา้ 131  

3. หมวดค่าวสัดุ      รวม       180,000  บาท 
3.1  ประเภทวสัดุส านักงาน     จ านวน        56,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ   
แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ไมบ้รรทดั  คลิป  แบบพิมพ ์  
ธงชาติ  ตะแกรงวางเอกสาร  น ้ าด่ืม  ฯลฯ   
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 

3.2 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครัว       จ านวน        24,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น  แปรง ไมก้วาด 

   ผา้ปูโตะ๊  ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม  จานรองแกว้น ้ า    ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไป เก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  

3.3 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน       12,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เช่น 

แอลกอฮอล ์ น ้ ายาต่างๆ  เวชภณัฑ ์ ส าลีและผา้พนัแผล ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา    ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
 



เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564      94 

 

3.4 ประเภทวสัดุกฬีา      จ านวน         24,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา  เช่น  ลูกฟตุบอล  ลูกตะกร้อ   

อุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส ฯลฯ   
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา    ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  

3.5 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์     จ านวน         24,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจาน 

บนัทึกขอ้มูล  เทปบนัทึกขอ้มูล  ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ    
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

3.6 ประเภทวสัดุก่อสร้าง      จ านวน         40,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไมต้่างๆ  ทินเนอร์  สี 

แปรงทาสี  ปูนซีเมนต ์ ปูนขาว  ทราย ฯลฯ  ส าหรับซ่อมแซมทัว่ไป 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

 
งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      รวม  20,089,391 บาท 
 งบบุคลากร         รวม     9,891,800 บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     9,891,800 บาท 

1.1 ประเภทเงินเดือนข้าราชการครู       จ านวน     8,140,600       บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการครูเทศบาลสงักดัโรงเรียน 

บา้นหว้ยเป้าพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง   
จ านวน   12 เดือน   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหว้ยเป้า 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง จ านวน 1 อตัรา  
อตัราละ 12 เดือน   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบา้นขนุคอง 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง จ านวน 1 อตัรา  
อตัราละ 12 เดือน   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการครูเทศบาลสงักดัโรงเรียนเทศบาลบา้นขนุคอง 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง  จ านวน   12 เดือน 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
          กองการศึกษา  เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  พร้อมเงินปรับปรุง 

เงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง  จ านวน   12 เดือน 
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- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนบุคลากรสนบัสนุนการสอนและภารโรง จ านวน   12  เดือน    
 (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
 โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0809.4/ว 2042 
 ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  

 ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

1.2  ประเภทเงินวทิยฐานะ            จ านวน  537,600  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงินเพ่ิมส าหรับปรับเพ่ิมค่าคุณวฒิุการศึกษา 

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0809.4/ว 2042 
ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  

ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง            จ านวน   201,600   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผูด้  ารงต าแหน่งระดบัช านาญการพิเศษ  

     และของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบา้นขนุคอง และโรงเรียนบา้นหว้ยเป้า   
จ านวน 12 เดือน  

   (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
   โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0809.4/ว 2042 
   ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  

   ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ศพด.)            จ านวน      940,000    บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง จ านวน   12 เดือน   
จ านวน  714,400 บาท  (งบประมาณของเทศบาล) 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
  จ านวน  225,600 บาท    

   (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
   โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0809.4/ว 2042 
   ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  

   ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
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1.5  ประเภทเงนิเพิม่ต่างๆ พนักงานจ้าง (ศพด.)   จ านวน        72,000      บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ กองการศึกษา เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  
จ านวน   12 เดือน   
จ านวน  36,000 บาท  (งบประมาณของเทศบาล)  

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
  จ านวน 36,000 บาท 

   (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
   โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0809.4/ว 2042 
   ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  

   ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
 

งบด าเนินงาน       รวม      6,933,591  บาท 
1.  หมวดค่าตอบแทน      รวม          192,000  บาท 
1.1 ประเภทค่าสวสัดิการ (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)  จ านวน           24,000        บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่ขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบา้นขนุคอง และโรงเรียนบา้นหว้ยเป้า   
และขา้ราชการครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ กองการศึกษา เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง   

   (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
   โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0809.4/ว 2042 
   ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  

   ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน         168,000        บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบา้นขนุคอง และโรงเรียนบา้นหว้ยเป้า   
และขา้ราชการครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ กองการศึกษา เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง   

   (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
   โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0809.4/ว 2042 
   ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  

   ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
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2.     หมวดค่าใช้สอย      รวม      4,384,647   บาท 

  2.1   ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า             จ านวน     4,384,647   บาท 
         ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

2.1.1     เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย ์ จ านวน         40,000   บาท 
พฒันาเด็กเลก็ในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 7 หนา้ 96   

2.1.2      โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน     4,172,647   บาท 
 แยกรายละเอยีด ดงันี ้

2.1.2.1 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั             จ านวน    1,824,000         บาท
            รายละเอียด ดงัน้ี 

1) โรงเรียนสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  จ านวน  1,040,000  บาท      
2) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  จ านวน  784,000  บาท       

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 3 หนา้ 95 

2.1.2.2  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษา      จ านวน     1,026,800    บาท 
             ของทอ้งถ่ิน  รายละเอียด ดงัน้ี 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน  
             ในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  จ านวน 2 โรงเรียน 

จ านวน  32,000 บาท   
 (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 10 หนา้ 96 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสงักดั 
เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  จ านวน 2 โรงเรียน    
รวมเป็นเงนิ  33,600 บาท ดงัน้ี                                             

   (1)  ระบบ ADSL   จ านวน  19,200 บาท  
   (2)   ระบบ WIFI จ านวน  14,400 บาท   

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
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ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 12 หนา้ 97 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน  
               ในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  จ านวน  2  โรงเรียน   
                              จ านวน  160,000  บาท 

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 14  หนา้ 97 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
                              ในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  จ านวน 2 โรงเรียน   
                              จ านวน  80,000  บาท 

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 23  หนา้ 99 

 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน 
ในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง (ขา้ราชการครู/พนกังานครู) 
จ านวน  205,200  บาท 

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 41  หนา้ 108 

 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน 
ในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวงเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
(SBMLD) จ านวน  2  โรงเรียน 
จ านวน  240,000  บาท 

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 18  หนา้ 98 
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 ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา    
               โรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  จ านวน 2 โรงเรียน 

จ านวน  36,000  บาท  ดงัน้ี 
1) โรงเรียนละ 15,000  บาท จ านวน  2 โรงเรียน รวม  30,000 บาท 
2) ครูแกนน า โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000  บาท  รวม  3,000 บาท 
3) เจา้หนา้ท่ี อปท. จ านวน 1 คน  จ านวน  3,000  บาท 

 (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 15  หนา้ 97 

 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาการศึกษา ในการส่งนกักีฬา 
เขา้ร่วมแข่งขนักีฬานกัเรียนในระดบัต่างๆ , ค่าใชจ่้ายในการ 
ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการของกรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ินระดบัต่างๆ 
จ านวน   240,000   บาท 

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  40  หนา้ 107 

2.1.2.3   เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพจดัการศึกษา           จ านวน      20,000    บาท 
             ของทอ้งถ่ิน (ค่าปัจจยัพ้ืนฐานเด็กยากจน)   
(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  17  หนา้ 98 

2.1.2.4    เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษา          จ านวน   849,047   บาท   
    ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดงัน้ี 

  (1) ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั โรงเรียนในสงักดั  449,800  บาท 
  (2) ค่าหนงัสือเรียน  จ านวน 2 โรงเรียน  117,247  บาท 
  (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  2 โรงเรียน  77,460  บาท 
  (4) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  จ านวน 2 โรงเรียน  86,040  บาท 
  (5) ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 2 โรงเรียน  118,500  บาท 

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
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ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  20  หนา้ 99 

2.1.2.5  เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา             จ านวน   180,800   บาท                            
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดงัน้ี 

  (1) ค่าหนงัสือเรียน  32,000  บาท 
  (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  32,000  บาท 
  (3) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  48,000  บาท 
  (4) ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  68,800  บาท   

(เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  42  หนา้ 109 

2.1.2.6  เงินอุดหนุนสนบัสนุนค่าจดัการเรียนการสอนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็         จ านวน   272,000  บาท 
                           (ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั)   

 (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  6  หนา้ 96 

2.1.3   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการแขง่ขนัทกัษะและแสดงผลงานทางวชิาการ         จ านวน    40,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย  ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  
หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ล าดบัท่ี 1 หนา้ 95 

2.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทกัษะและพฒันาการ          จ านวน    20,000  บาท 
เรียนรู้ของเด็กในช่วงปิดภาคเรียน  โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน   
ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย 
ในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  
หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  
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ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 5 หนา้ 96  

2.1.5 เพ่ือใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด            จ านวน    16,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  
หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ล าดบัท่ี 9 หนา้ 96  

2.1.6 เพ่ือใชจ่้ายโครงการพฒันาการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัเทศบาล       จ านวน    48,000   บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  
หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 8  หนา้ 96  

2.1.7       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ตามโครงการ               จ านวน    48,000  บาท 
 จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย คา่ตอบแทน 

ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน 

 การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 2 หนา้ 95  

 

3.   หมวดค่าวสัดุ               รวม      2,308,944   บาท 

3.1  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)                         จ านวน   2,308,944  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารเสริม (นม)  

ใหก้บัเด็กเลก็  เด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล  และเด็กนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6  รายละเอียด ดงัน้ี         
   (1)  โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  1,455,000  บาท 
   (2)  โรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  528,632  บาท 
   (3)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง  325,312  บาท   
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 (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  4  หนา้ 95 
 

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม         48,000    บาท 
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้าและประปา     จ านวน          24,000    บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 

4.2  ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม   จ านวน          24,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสงักดั  

เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
 

งบลงทุน        รวม        300,000 บาท 
             1.   หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม              -   บาท 

  2.   หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง     รวม        300,000   บาท 
  2.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน       300,000  บาท 
                         2.1.1  เพ่ือใชเ้ป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 โรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง จ านวน  300,000  บาท   
  (เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาจะเบิกจ่ายเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมฯ   
     โดยถือปฏิบติัตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว 4110 
      ลงวนัท่ี 14  กรกฎาคม 2563)   
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  44  หนา้ 110 
  

งบเงินอุดหนุน        รวม      2,964,000   บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม      2,964,000   บาท  
1.1  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         จ านวน         - บาท 
1.2  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ           จ านวน          2,964,000   บาท 

1.2.1 เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนในสงักดัส านกังาน 
           คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในพ้ืนท่ี   

          จ านวน  4  โรงเรียน ไดแ้ก่ 
(1) โรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
(2) โรงเรียนบา้นทุ่งขา้วพวง 
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(3) โรงเรียนบา้นหว้ยทราบขาว 
(4) โรงเรียนพฒันาตน้น ้ าขนุคอง                                                                                         
จ านวน  2,860,000  บาท   

โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  32  หนา้ 102 

1.2.2    เพื่ออุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการศึกษาโรงเรียน 
         สงักดัส านกังานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

                                 ในพ้ืนท่ี จ านวน  4  โรงเรียน ไดแ้ก่ 
(1) โรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
(2) โรงเรียนบา้นทุ่งขา้วพวง 
(3) โรงเรียนบา้นหว้ยทราบขาว 
(4) โรงเรียนพฒันาตน้น ้ าขนุคอง                                                                                         

           จ านวน 64,000  บาท  
โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  29  หนา้ 101 
 

1.2.3 เพื่ออุดหนุนการด าเนินโครงการของศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา 
ต าบลทุ่งขา้วพวง  จ านวน  3  โครงการ คือ   

        - โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาการ       
        - โครงการแข่งขนักีฬา/กรีฑา นกัเรียน 
        - โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

จ านวน  40,000 บาท     
โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  28  หนา้ 100 
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แผนงานสาธารณสุข        รวม      1,161,900 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข      รวม               793,900      บาท 
 งบบุคลากร         รวม           653,100     บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม           653,100      บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน          509,100  บาท 

-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  
 จ านวน 12 เดือน 
-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง  
    จ านวน   12 เดือน   

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

1.2  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน    จ านวน             24,000  บาท 
-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานเทศบาล  
 จ านวน 12 เดือน 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

1.3  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                     จ านวน          108,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล จ านวน  12  เดือน  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

  1.4 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน            12,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งทัว่ไป   

ส านกัปลดัเทศบาล  จ านวน   12 เดือน   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

งบด าเนินงาน        รวม     140,800 บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม     140,800 บาท 

  1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์  จ านวน      140,800 บาท 
       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี       
พ.ศ.2564 ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ส านกัปลดัเทศบาล  
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และหนงัสือส านกังาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559   
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง    
เป็นเงนิ  20,800  บาท   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่อาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน  
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0819.2/ว 6290 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0819.2/ว 0803 ลงวนัท่ี 6  กมุภาพนัธ์ 2563 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง    
เป็นเงนิ  120,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     รวม         368,000  บาท 
  งบด าเนินงาน        รวม         368,000  บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม         336,000  บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    จ านวน            8,000        บาท 

-       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการส าหรับส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว ์
(สุนขั/แมว) และข้ึนทะเบียนสตัว ์(โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิภาพสตัวข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072  
ลงวนัท่ี 5  กรกฎาคม 2561 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ล าดบัท่ี 6  หนา้  116   

  1.2 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า  จ านวน        328,000         บาท 
        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
 ประจ าต าบลทุ่งขา้วพวง  จ านวน  80,000 บาท   โดยใชจ่้ายดงัน้ี 

    (1) ค่าฝึกอบรมเพ่ิมพนูความรู้ผูป้ฏิบติัการในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
    (2) ศึกษาดูงาน 
    (3) ค่าจดัซ้ือวสัดุ , เคร่ืองแต่งกายส าหรับผูป้ฏิบติัการในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
    (4) ค่าวสัดุการแพทยท่ี์จ าเป็นและเวชภณัฑส์ าหรับบริการประชาชน 
    (5) ค่าจา้งเหมาบริการผูป้ฏิบติัการในระบบการแพทยฉุ์กเฉินท่ีปฏิบติังานประจ า 

      ในชุดปฏิบติัการฉุกเฉินของเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 
  (6) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินประจ าต าบล และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ        

การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 

  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ดา้นบริการชุมชน  
และสงัคม ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  5 ล าดบัท่ี 5 หนา้ 116 
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 1.2.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
                                                  จ านวน  24,000  บาท โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย   ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ        

การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 

    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

      ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-256)  ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ล าดบัท่ี 3  หนา้  115   
 

  1.2.3  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและก าจดัลูกน ้ ายงุลาย 
                                                  จ านวน  8,000  บาท โดยจ่ายเป็นคา่ใชส้อย   ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ        

การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 

    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

      ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-256)  ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ล าดบัท่ี 2  หนา้  115   
 

 1.2.4  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 
                                                  จ านวน  56,000  บาท โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย   ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
                                                  (โดยปฏิบติัตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ 

การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิภาพสตัวข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 

    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

      ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-256)  ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ล าดบัท่ี 1  หนา้  115   
  

1.2.5  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุขของชุมชน 
                      ต  าบลทุ่งขา้วพวง จ านวน  4  โครงการ  ดงัน้ี 

(1) โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์
(2) โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

(ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา 
สิริวฒันาพรรณวดี) 

(3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
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(4) โครงการป้องกนัและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 จ านวน  7  หมู่บา้นๆ ละ  20,000 บาท จ านวน  140,000  บาท  
โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
โดยปฏิบติัตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง   

    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

      ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ล าดบัท่ี 6  หนา้  116   
 

 1.2.6  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน                                                            
จ านวน  20,000  บาท โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย   ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

                                                  (โดยปฏิบติัตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ 
   การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 

    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

      ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-256)  ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ล าดบัท่ี 1  หนา้  89   

 

2.   หมวดค่าวสัดุ      รวม         32,000  บาท 
2.1  ประเภทวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน    จ านวน          8,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น ้ ามนัดีเซล   
น ้ามนัเบนซิน  น ้ ามนัเคร่ือง  น ้ ามนัจารบี  แก๊สหุงตม้ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  

  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 

2.2  ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน        24,000         บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เช่น  แอลกอฮอล ์

วคัซีน  เขม็และหลอดฉีดยา  ถุงมือยาง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์        รวม      59,000          บาท 
งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์      รวม        59,000           บาท 

งบด าเนินงาน        รวม        24,000  บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม        24,000  บาท 
  1.1 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า  จ านวน       24,000             บาท 
        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริม ช่วยเหลือ และพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
    จ านวน  24,000  บาท 

         โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย   ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

                                                  (โดยปฏิบติัตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 
  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

  วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 

     ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ดา้นบริการชุมชน และสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี  5 ล าดบัท่ี 1 หนา้ 21 

  
งบเงินอุดหนุน        รวม        35,000    บาท 

1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม            35,000    บาท 
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       35,000    บาท

 เพื่ออุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียงดาว  ตามโครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเชียงดาว 
(สถานท่ีกลาง)  จ านวน 35,000 บาท 
(โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563) 

ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  2 หนา้  119    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       รวม        892,100     บาท 
งานบริหารทั่วไป         รวม        486,100     บาท 

งบบุคลากร                     รวม   470,100      บาท 
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม        470,100     บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน      จ านวน    218,400    บาท 
       -    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลจ านวน  12 เดือน 

                                      -    เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่งจ านวน 12 เดือน  
  ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนงานบริหารทัว่ไป  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    

  1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน     251,700    บาท 
     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ  จ านวน  12  เดือน 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนงานบริหารทัว่ไป  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
 

งบด าเนินงาน         รวม      16,000       บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน      รวม       16,000      บาท 
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์  จ านวน      16,000      บาท 

       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจ าปี  

พ.ศ.2564  ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ส านกัปลดั 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และหนงัสือส านกังาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559   
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      รวม          406,000 บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม      406,000 บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม          406,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า  จ านวน     406,000 บาท 

        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัสตรีสากล   

โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 
และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง )   
จ านวน   96,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน   
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  5 หนา้  118  

1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งนกัเรียน / นกัศึกษาท างาน 
ช่วงปิดภาคเรียน  ตามโครงการจา้งนกัเรียน/นกัศึกษาท างาน 
ช่วงปิดภาคเรียน  จ านวน   40,000  บาท 
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย 
ในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน    
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  2  หนา้ 117 
 
 

1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็น 
ผูแ้ทนชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการแกไ้ข เพ่ิมเติมหรือ 
เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนการด าเนินงาน การติดตาม 
และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน  
โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ 
จ านวน   8,000  บาท 

 (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน  
 ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  7 ล าดบัท่ี  1 หนา้  133 

1.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาสถาบนั 
ครอบครัวตามโครงการส่งเสริมและพฒันาสถาบนัครอบตามหลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  8,000  บาท 

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
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ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน  
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  3  หนา้  117 
 

1.1.5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผูน้ าชุมชน 
สมาชิกสภาฯ ผูบ้ริหาร  บุคลากร ฯลฯ )  จ านวน  80,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ   

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน  
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ล าดบัท่ี  3  หนา้  134      

1.1.6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม  
ศกัยภาพของกลุ่มผูสู้งอายตุ  าบลทุ่งขา้วพวง  จ านวน  30,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ   

 (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ล าดบัท่ี  4  หนา้  117      

1.1.7 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สร้างชุมชนและโรงเรียน  
เขม้แขง็ปลอดยาเสพติด เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
และสถานศึกษา  จ านวน 40,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าใชจ่้าย   

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
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ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน  
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 6  ล าดบัท่ี  1  หนา้ 125 

1.1.8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานใหก้บักลุ่มผูสู้งอาย ุ
ตามโครงการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอายตุ  าบลทุ่งขา้วพวง   จ านวน  16,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ 

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
 ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ล าดบัท่ี  6  หนา้  118 

1.1.9 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการสนบัสนุนการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
เสริมต าบลทุ่งขา้วพวง ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน   40,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ 

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน  
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ล าดบัท่ี  1 หนา้  83   

1.1.10 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม ของกลุ่มเยาวชนต าบล 
ทุ่งขา้วพวง  จ านวน 16,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 
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ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน  
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  1  หนา้  117  

1.1.11   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการอบรมกฎหมาย 
เบ้ืองตน้ส าหรับประชาชน คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน 
และพนกังานเทศบาล จ านวน  16,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ  

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
 ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  2  หนา้  133 

1.1.12    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการใหค้วามรู้ 
ปลูกจิตส านึกในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต จ านวน  16,000  บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อยค่าตอบแทนค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ  

(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563)  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ล าดบัท่ี  5  หนา้  134  
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ     รวม     760,000    บาท 
งานบริหารทั่วไป  เกีย่วกบัศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ   รวม           254,000    บาท 

งบบุคลากร                      รวม     246,000    บาท 
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม           246,000    บาท 

  1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน      246,000    บาท 
      -      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ   
            จ านวน  12  เดือน 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานบริหารทัว่ไป  
เก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   

งบด าเนินงาน        รวม         8,000       บาท 

1. หมวดค่าตอบแทน      รวม         8,000      บาท 
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์  จ านวน        8,000      บาท 

       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจ าปี  

พ.ศ.2564  ใหแ้ก่พนกังานจา้ง กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และหนงัสือส านกังาน  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559   
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง   

งานกฬีาและนันทนาการ        รวม         112,000    บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม         112,000   บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม         112,000   บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า จ านวน       112,000    บาท 

        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬา/กรีฑา หรือส่งนกักีฬา  
/กรีฑา เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัต่างๆ เช่น กีฬา/กรีฑา ประชาชน/นกัเรียน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฯลฯ  เป็นการสร้าง ความสามคัคีในชุมชน 
เพื่อความปรองดองสมานฉนัท ์สร้างเสริมสุขภาพใหแ้ขง็แรง โดยจ่ายเป็น 
ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนกักีฬา/ กรีฑา ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย 
ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ 
แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครอง 
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ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 
  จ านวน  40,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ    
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี 2 หนา้ 113 

1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแขง่ขนักีฬา/กรีฑา นกัเรียนในสงักดั 
เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง ตามโครงการกีฬาสานสมัพนัธ์โรงเรียน 
ในสงักดัเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวงเพ่ือเพ่ิมทกัษะและเช่ือมความ 
สามคัคีโดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนกักีฬา    
ค่าใชส้อย ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ   
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิก 
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา 
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  จ านวน  32,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ   
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ล าดบัท่ี  1  หนา้ 113    

1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นกีฬาชุมชนต าบล 
ทุ่งขา้วพวง เพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นกีฬาชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
ค่าใชส้อย ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ  (โดยถือปฏิบติัตาม 

                                               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 
                                              ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม 
ของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
เบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา 
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  จ านวน  40,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ   
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ล าดบัท่ี  3  หนา้ 113 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น       รวม        394,000  บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม         304,000   บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย      รวม            304,000   บาท 
1.1 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า  จ านวน        304,000   บาท 

        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ ์และ 
สืบสานประเพณีสงกรานตต์ าบลทุ่งขา้วพวง โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย  

  ค่าตอบแทน ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ  (โดยถือปฏิบติั 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน  

การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร 
  ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  

จ านวน  48,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  3  หนา้  90 

1.1.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม ตามโครงการอนุรักษแ์ละสืบสาน                                                                    
ประเพณีชนเผา่ โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ  (โดยถือปฏิบติัตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
และระเบียบและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน  
การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)   
จ านวน  48,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม    
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  7  หนา้  91  

1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม งานประเพณีเขา้พรรษา  
ต าบลทุ่งขา้วพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุและค่าใช ้
จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและ 
การส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 พ.ศ.2559 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง) 
จ านวน  48,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  4  หนา้  91   

1.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง   
โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   
เช่น  ค่าตอบแทนชุมชน หรือหน่วยงานท่ีส่งกิจกรรมเขา้ร่วม ค่าตอบแทน   
ผูเ้ขา้ประกวดค่าของรางวลั เงินรางวลัวงดนตรี ค่าตกแต่งร้ิวขบวน  ค่าวสัดุ 
ตกแต่งเวทีและบริเวณงาน  ค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนกรรมการ 
และค่าจา้งการแสดง ฯลฯ ตามโครงการจดักิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  
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(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย 
ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 
กีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  
 จ านวน  64,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  5 หนา้  91   

1.1.5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานลอยกระทง  (ประเพณียีเ่ป็งหมู่บา้น) 
ประจ าปี  2564  ตามโครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณียีเ่ป็งต าบล 
ทุ่งขา้วพวง  โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
การเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา 
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559   
หรือหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  จ านวน  48,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  6 หนา้  91   

1.1.6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอนุรักษฟ้ื์นฟสืูบสาน ศิลปวฒันธรรม 
ทอ้งถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ 
แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง)  จ านวน 48,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ล าดบัท่ี  2 หนา้  90  
 

งบเงินอุดหนุน        รวม           90,000    บาท 

1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม           90,000    บาท 
1.2 ประเภทเงินอุดหนุนกจิการที่เป็นสาธารณะประโยชน์  จ านวน         90,000   บาท 

1.2.1 อุดหนุนวดัพระธาตุดอยมอญจ่ิง เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน 
ประเพณีสรงน ้ าองคพ์ระธาตุ  วดัพระธาตุดอยมอญจ่ิง ประจ าปี  2564 

โดยปฏิบติัตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
  จ านวน 15,000 บาท 



เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564      118 

 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไ้ข คร้ังท่ี 1/2562 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  3  หนา้  19 
 

1.2.2 อุดหนุนวดัพระธาตุศรีสามรักษ ์ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน 
ประเพณีสรงน ้ าองคพ์ระธาตุ  วดัพระธาตุศรีสามรักษ ์ประจ าปี  2564 

โดยปฏิบติัตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
  จ านวน 15,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไ้ข คร้ังท่ี 1/2562 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  4  หนา้  20 

1.2.3 อุดหนุนวดัสวา่งมงคล เพื่อเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดังาน 
ประเพณีสรงน ้ าองคพ์ระธาตุ  วดัสวา่งมงคล ประจ าปี  2564 

โดยปฏิบติัตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
  จ านวน 15,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไ้ข คร้ังท่ี 1/2562 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  6  หนา้  22 

1.2.4 อุดหนุนวดัหว้ยเป้า เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน 
ประเพณีสรงน ้ าองคพ์ระธาตุดอยปานต่าง วดัหว้ยเป้า ประจ าปี  2564 

โดยปฏิบติัตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
  จ านวน 15,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไ้ข คร้ังท่ี 1/2562 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  5  หนา้  21 

1.2.5 อุดหนุนวดันนัติยาราม เพื่อเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดังาน 
ประเพณีสรงน ้ าองคพ์ระธาตุวดันนัติยาราม ประจ าปี  2564 

โดยปฏิบติัตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
  จ านวน 15,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  1  หนา้  25 
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1.2.6 อุดหนุนวดักอนสุทธาวาส เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน 
ประเพณีสรงน ้ าองคพ์ระธาตุแสงก๋า วดักอนสุทธาวาส ประจ าปี  2564 

โดยปฏิบติัตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
  จ านวน 15,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ล าดบัท่ี  2  หนา้  25 
 

 

ด้านการเศรษฐกจิ              รวม       10,206,000 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              รวม       10,106,000 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา                     รวม              10,106,000 บาท 
 งบบุคลากร                รวม                 2,526,000 บาท 

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)              รวม                2,526,000 บาท 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน              จ านวน      1,300,000 บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  กองช่าง จ านวน  12  เดือน     
  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง  

จ านวน  12  เดือน    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ    

1.2  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน    จ านวน        48,000  บาท 
 -   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่พนกังาน 

 เทศบาล  กองช่าง  จ านวน  12  เดือน    
-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าวชิา  (พ.ค.ว.)  ใหแ้ก่พนกังาน 
 เทศบาล  กองช่าง  จ านวน  12 เดือน  
ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ 

1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        42,000    บาท 
 -   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ผูอ้  านวยการกองช่าง 

 เดือนละ  3,500 บาท   จ านวน 12 เดือน   
ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ 
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1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน       976,000  บาท 
 -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ  กองช่าง 

 จ านวน  12  เดือน    
 -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไป กองช่าง   

 จ านวน  12 เดือน    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ 

1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน       160,000  บาท
 -   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้ง 

  ตามภารกิจ  กองช่าง  จ านวน  12  เดือน   
                                          -    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งทัว่ไป   

กองช่าง  จ านวน   12  เดือน   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ 

งบด าเนินงาน         รวม   1,520,000  บาท 

1. หมวดค่าตอบแทน       รวม        120,000  บาท 
1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์ 

          แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน     40,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      
  ประจ าปี พ.ศ.2564  ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 
  โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
  ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ 
  เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืน 
  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และหนงัสือส านกังาน  
  ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559   
หรือระเบียบ/หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ    

1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    จ านวน         4,000  บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

  ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง  ท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั 
  งานนอกเวลาราชการปกติ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
  ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2559  
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ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ 

1.3  ประเภทค่าเช่าบ้าน       จ านวน       72,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานเทศบาลผูมี้สิทธ์ิไดรั้บ 
   ค่าเช่าบา้น ของกองช่าง โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559  
   และหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559  

                          ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ    

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        4,000  บาท 
-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังาน 
    เทศบาล  กองช่าง โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  
    (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
    ท่ี มท 0808.3/ว 4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 

   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
                 อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ   

2. หมวดค่าใช้สอย        รวม        704,000    บาท 

2.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    จ านวน      400,000  บาท
2.1.1    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมา 

     สูบน ้ า  ค่าบริการก าจดัปลวก  ค่าลา้งอดัฉีดรถยนต ์ ค่าจา้งเหมา 
     สูบสว้ม  ค่าจา้งเหมาลา้งท าความสะอาดถนน  ค่าจา้งเหมาแบกหาม 
     สมัภาระ  ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาตน้ไมส้วนไมป้ระดบั  สวนหยอ่ม 
     สนามหญา้หรือท่ีสาธารณะ  ค่าระวางบรรทุก   ค่าจา้งเหมาอ่ืนๆ 

ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหนา้ท่ี ฯลฯ (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563)     

     จ านวน  400,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ   

2.2   ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการ    
        ทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          จ านวน      64,000      บาท 

2.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สมัมนา ค่าลงทะเบียน  
ต่างๆ  เช่น  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาต่างๆ  
ของพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง กองช่าง ฯลฯ จ านวน  40,000  บาท  

      (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 



เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564      122 

 

     ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 )     
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ 

2.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัรเช่นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ   
ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
(โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559)  
จ านวน  24,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ    

2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม    
          บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)      จ านวน      240,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือใหส้ามารถ 

      ใชง้านไดต้ามปกติ  ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
      ต่างๆและครุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย  เช่น งานซ่อมคอมพิวเตอร์   
      เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองรับส่งวทิยส่ืุอสาร ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
ยทุธศาสตร์ท่ี 7  ล าดบัท่ี 1 หนา้  132 

3. หมวดค่าวสัดุ            รวม           696,000   บาท 

3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน     จ านวน            20,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม   

ปากกา  ดินสอ  ไมบ้รรทดั  คลิป  แบบพิมพ ์ ธงชาติ   
ตะแกรงวางเอกสาร  ทะเบียนหนงัสือรับ ทะเบียนหนงัสือส่ง  
หนงัสือพิมพ ์ น ้ าด่ืม  ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ    

3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ    จ านวน        160,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า   

หลอดไฟฟ้า  ปลัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ   
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
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อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ    

3.3 ประเภทวสัดุก่อสร้าง     จ านวน        480,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไมต้่างๆ  ทินเนอร์  สี 

แปรงทาสี  ปูนซีเมนต ์ ปูนขาว  ทราย ฯลฯ  ส าหรับซ่อมแซมทัว่ไป 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ 

3.4 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน         16,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน 

โปสเตอร์  พูก่นัและสี  ฟิลม์  ฟิลม์สไลด ์แถบบนัทึกเสียงหรือ 
ภาพ  รูปสีหรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้ง  อดั  ขยาย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ 

3.5  ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์    จ านวน        20,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจานบนัทึก 

ขอ้มูล  เทปบนัทึกขอ้มูล  ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์
แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอร์ด ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ   

งบลงทุน        รวม       6,060,000    บาท 

1. หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง     รวม  6,060,000    บาท 
2.1 ประเภทค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ    รวม        2,399,000          บาท 

  2.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์คอนกรีตเสริมเหลก็  1  ชั้น 
    กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี 224.00 ตารางเมตร 
      บา้นทุ่งขา้วพวง  หมู่ท่ี 3 ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชียงดาว  
   จงัหวดัเชียงใหม่ 
    จ านวน  2,399,000  บาท 
    ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
    อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
    (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ล าดบัท่ี  53  หนา้  63 

 2.2 ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ    รวม            -         บาท 

2.3 ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค    จ านวน       1,796,000       บาท 
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  2.3.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ แบบมีฝาปิด พร้อมป้ายโครงการ  

   (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง) ขนาดรางกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 254.00 เมตร 
    ลึก 0.50 เมตร  บา้นหว้ยเป้า  หมู่ท่ี 1 (ซอยทางเขา้วดัหว้ยเป้า)  
   ต  าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่    

   จ านวน  735,000 บาท 
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
   อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
   (พ.ศ.2561-2565) แกไ้ขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3/2562  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ล าดบัท่ี  12  หนา้  28 
 

  2.3.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ แบบมีฝาปิด พร้อมป้ายโครงการ  
   (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง) ขนาดรางกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 76.00 เมตร 
    ลึก 0.50 เมตร  บา้นแม่กอน หมู่ท่ี 2 (บริเวณหนา้วดักอนสุทธาวาส)  
   ต  าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่    

   จ านวน  218,000 บาท 
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
   อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
   (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ล าดบัท่ี  25  หนา้  55 
 

  2.3.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ แบบมีฝาปิด พร้อมป้ายโครงการ  
   (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง)  จุดท่ี 1 ขนาดรางกวา้ง 0.50 เมตร 
  ยาว 148.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร  จุดท่ี 2  ขนาดรางกวา้ง 0.50 เมตร 
  ยาว 149.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร บา้นหว้ยทรายขาว  หมู่ท่ี 5  (ซอยทางเขา้วดัสวา่งมงคล)  
   ต  าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่    

   จ านวน  843,000 บาท 
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
   อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ล าดบัท่ี  14  หนา้  21 

2.4 ประเภทค่าค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน  จ านวน       40,000  บาท 
       นิติบุคคล หรือค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

                            เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล  
   หรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้าง ตามแนวทางจ าแนก  
   รายรับ รายจ่าย  จ านวน   40,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ล าดบัท่ี  16  หนา้ 21 
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2.5 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน    1,825,000  บาท 
                            เพ่ือใชเ้ป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
         เช่น ถนน คสล. อาคาร รางระบายน ้ า สะพาน และส่ิงก่อสร้าง 
                                      สาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืนๆ ฯลฯ    

    จ านวน 1,825,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา  ดา้นการเศรษฐกิจ   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ล าดบัท่ี  102  หนา้ 76 
 

แผนงานการเกษตร          รวม      100,000 บาท 
งานส่งเสริมการเกษตร          รวม          28,000   บาท 

งบด าเนินงาน          รวม          28,000   บาท 
1. หมวดค่าวสัดุ        รวม            28,000   บาท 
1.1 ประเภทวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน     จ านวน             -  บาท 
1.2 ประเภทวสัดุการเกษตร       จ านวน       28,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกนัและ 
ก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์ พนัธ์ุพืช  ปุ๋ย  วสัดุเพาะช า  ผา้ใบ 
หรือผา้พลาสติก ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร   ดา้นการเศรษฐกิจ   
 

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้          รวม          72,000  บาท 
 งบด าเนินงาน           รวม           72,000 บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย         รวม           72,000 บาท 
1.1  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ     จ านวน      72,000 บาท 

ทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1.1.1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอนัเน่ืองมาจาก 

  พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯโดย เป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทนค่าวสัดุ  
  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563)  
 จ านวน  8,000   บาท 

ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแ์หล่งน ้ าและป่าไม ้  ดา้นการเศรษฐกิจ   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ล าดบัท่ี 4  หนา้ 87  
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1.1.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการป้องกนัปัญหาไฟป่า 
  และหมอกควนัในเขตพ้ืนท่ีต าบลทุ่งขา้วพวง เพ่ือใชจ่้ายในการ 
  ด าเนินกิจกรรม เป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
  ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563)  
  จ านวน  56,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแ์หล่งน ้ าและป่าไม ้  ดา้นการเศรษฐกิจ   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ล าดบัท่ี 2  หนา้ 87 

1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการรักษน์ ้ า  รักษป่์า 
   รักษาแผน่ดิน กิจกรรมการอนุรักษป่์าตน้น ้ า อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
  โดย เป็นค่าใชส้อย ค่าตอบแทนค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
  ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  (โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563)  
  จ านวน  8,000   บาท 

ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแ์หล่งน ้ าและป่าไม ้  ดา้นการเศรษฐกิจ   
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ล าดบัท่ี 3  หนา้  87       
      

 
 
 



แผนงาน แผนงานการรักษา แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป ความสงบภายใน การศึกษา

งบกลาง งบกลาง งบกลาง 10,097,300.00       -                           -                         -                             10,097,300.00         
บ าเหน็จ/บ านาญ บ าเหน็จ/บ านาญ 549,000.00            -                           -                         -                             549,000.00              

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                        2,624,640.00           -                         -                             2,624,640.00           
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                        7,970,149.00           235,020.00            11,604,300.00            19,809,469.00         

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน -                        883,200.00              54,400.00              514,400.00                 1,452,000.00           
ค่าใชส้อย ค่าใชส้อย -                        1,936,000.00           168,000.00            6,068,647.00              8,172,647.00           
ค่าวสัดุ ค่าวสัดุ -                        1,321,000.00           32,000.00              2,488,944.00              3,841,944.00           
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค -                        492,000.00              -                         48,000.00                   540,000.00              

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ -                        40,000.00                -                         -                             40,000.00                
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                        -                           -                         300,000.00                 300,000.00              

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                        30,000.00                -                         -                             30,000.00                
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                        -                           -                         2,964,000.00              2,964,000.00           

รวม 10,646,300.00 15,296,989.00 489,420.00 23,988,291.00 50,421,000.00 
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เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

                                                                                  แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง รวม

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่



แผนงาน แผนงานสร้างความ แผนงานการศาสนา
สังคมสงเคราะห์ เข้มแขง็ของชุมชน วฒันธรรมและนันทนาการ

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

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                        -                           -                         -                             -                          
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 653,100.00            -                           470,100.00            246,000.00                 1,369,200.00           

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 140,800.00            -                           16,000.00              8,000.00                     164,800.00              
ค่าใชส้อย ค่าใชส้อย 336,000.00            24,000.00                406,000.00            416,000.00                 1,182,000.00           
ค่าวสัดุ ค่าวสัดุ 32,000.00              -                           -                         -                             32,000.00                
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค -                        -                           -                         -                             -                          

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ -                        -                           -                         -                             -                          
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                        -                           -                         -                             -                          

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                        -                           -                         -                             -                          
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                        35,000.00                -                         90,000.00                   125,000.00              

รวม 1,161,900.00         59,000.00                892,100.00            760,000.00                 2,873,000.00           
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เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

แผนงานสาธารณสุข รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



แผนงานอุตสาหกรรม แผนงาน รวม
และการโยธา การเกษตร

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

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                        -                           -                         
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,526,000.00         -                           2,526,000.00         

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 120,000.00            -                           120,000.00            
ค่าใชส้อย ค่าใชส้อย 704,000.00            72,000.00                776,000.00            
ค่าวสัดุ ค่าวสัดุ 696,000.00            28,000.00                724,000.00            
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค -                        -                           -                         

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ -                        -                           -                         
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 6,060,000.00         -                           6,060,000.00         

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                        -                           -                         
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                        -                           -                         

รวม 10,106,000.00       100,000.00              10,206,000.00       
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63,500,000.00                                               

549,000.00                                                    
2,624,640.00                                                 

23,704,669.00                                               
1,736,800.00                                                 

10,097,300.00                                               
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวมทุกงบ/ทุกหมวด

3,089,000.00                                                 

10,130,647.00                                               
4,597,944.00                                                 

540,000.00                                                    
40,000.00                                                      

6,360,000.00                                                 
30,000.00                                                      

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่



 


	9877
	2564 - Copy
	0000ประกาศใช้เทศบัญญัติ
	000ปก001
	00สารบัญ  (เอกสารหมายเลข 2)
	001-ส่วนที่-1 (เอกสารหมายเลข 2-1)
	002-3ส่วนที่-1 (เอกสารหมายเลข 2-2)
	004-ส่วนที่-1 (เอกสารหมายเลข 2-3)
	005-ส่วนที่-1 (เอกสารหมายเลข 2-4)
	006-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-1)
	007-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-2)
	008-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-3)
	009-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-4)
	010-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-5)
	011ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-6)
	012-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-7)
	013-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-8)
	014-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-9)
	015-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-10)
	016ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-11)
	017-ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-12)
	018-19ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-13)
	020-23ส่วนที่-2-1 (เอกสารหมายเลข 3-14)
	024-26รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เอกสารหมายเลข 4)
	027-31รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-1)
	032-34รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-2)
	035-37รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-3)
	038-41รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-4)
	042-47รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-5)
	048-50รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-6)
	051-52รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-7)
	053-56รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-8)
	057-60รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-9)
	061-65รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-10)
	066-67รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-11)
	068รายจ่ายทั้งหมด-2564-(เอกสารหมายเลข 5-12)
	069-126รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เอกสารหมายเลข 6)
	127-129เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เอกสารหมายเลข 7)
	130_last




