
สภาพทั่วไปตําบลทุ่งผึ้ง 
 

 (1) ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง 
  ที่ตั้งสํานักงาน 
  สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  ต้ังอยู่หมู่ที่ 2  ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย์ 
52120 
  อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดกับ  ตําบลร่องเคาะ และ ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
 ทิศใต้  ติดกับ  ตําบลปงดอน  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  ตําบลบ้านร้อง  อําเภองาว  จังหวัดลําปาง 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ  ตําบลแม่สุก อําเภอแจ้ห่ม และ ตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ  
        จังหวัดลําปาง 
 
  เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง มีพ้ืนที่ 193 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 120,625 ไร่  อยู่ห่างจากท่ีว่าการ
อําเภอแจ้ห่ม ประมาณ 35 กิโลเมตร 

 (2) สภาพภูมิประเทศและการตั้งถ่ินฐาน 
   สภาพลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าไม้ล้อมรอบ มีที่ลาดเชิงเขา และมีที่ราบลุ่มใกล้แม่นํ้า
บางส่วน 
 
 (3) ประชากรในเขตเทศบาล 
   จํานวนหลังคาเรือนในเขตพ้ืนที่   1,579  หลังคาเรือน 
   จํานวนประชากรทั้งหมด     4,124  คน 
    - จํานวนประชากรเพศชาย    2,042  คน 
    - จํานวนประชากรเพศหญิง   2,082  คน 

    รายละเอียดประชากรตําบลทุ่งผึ้ง ปี 2558  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บา้น ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

รวมประชากร 
ชาย หญงิ 

1 บ้านทุ่งฮ้าง 382 498 530 1,028 

2 บ้านแจ้คอน 303 345 380 725 

3 บ้านหัวฝาย 224 273 290 563 

4 บ้านทุ่งผึ้ง 195 304 291 595 

5 บ้านแม่ช่อฟ้า 245 355 322 677 

6 บ้านแจ้คอน 230 267 269 536 

ยอดรวม 1,579 2,042 2,082 4,124 

 (ข้อมลูจากงานทะเบียน อําเภอแจ้ห่ม เดือนมกราคม 2559) 



 
 (5) สภาพภูมิอากาศ 
   เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  ต้ังอยู่ในเขตอําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง  มีสภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนช้ินสลับ
ร้อนแห้งแล้ง หรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู มี 3 ฤดู  
   ฤดูร้อน  ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 
   ฤดูฝน  ต้ังแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว  ต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 (6) ลักษณะการใชป้ระโยชนท์ีด่ิน 
  ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง มีทั้งหมด  120,625  ไร่ แบ่งเป็น 
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม   จํานวน        18,218 ไร่ 
  - พ้ืนที่ต้ังสถานศึกษา   จํานวน     65 ไร่ 
  - พ้ืนที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน     50 ไร่ 
  - พ้ืนที่อยู่อาศยั    จํานวน   900 ไร่ 
  - พ้ืนที่ว่าง    จํานวน      101,386 ไร่ 
  - พ้ืนที่อ่ืน ๆ     จํานวน       6 ไร่  (โดยประมาณ) 
  การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ  15     

   
 (7) แผนทีต่ําบลทุ่งผึ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 (8) การคมนาคม 
  การคมนาคมทางบก 
  เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง มีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ ดังน้ี 
  - ถนน 
   1. ระยะทางหลวงติดต่อกับจังหวัดลําปาง  ระยะทาง  90  กิโลเมตร 
   2. ระยะทางหลวงติดต่อกับอําเภอวังเหนือ ระยะทาง  35  กิโลเมตร     
   3. ระยะทางหลวงติดต่อกับอําเภอแจ้ห่ม ระยะทาง  37  กิโลเมตร 
  - สะพาน 
   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน   7   แห่ง 
  การโทรคมนาคม 
  ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข    จํานวน   1   แห่ง 
 
 (9) การประปา 
   เทศบาลได้ดําเนินการผลิตนํ้าประปาเพ่ือให้ประชาชนภายในตําบลทุ่งผึ้ง ได้ใช้ในการอุปโภค บริโภค 
อย่างทั่วถึง  
 
 (10) ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
   ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง มีการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแจ้ห่ม  
ซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-6 
   ในด้านการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง ได้ดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างตาม
แนวถนน ในซอย จุดตัดทางแยก และสถานที่สําคัญ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาเวลากลางคืน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงลดปัญหาอาชญากรรม 
 
 (11) การติดต่อสื่อสาร 
   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง มีระบบการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ได้แก่ 
   1. โทรศัพท์เคลื่อนที่  
   2. หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านทุกหมู่ 
   3. เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง www. tungpheung.go.th 
   4. วิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ย่านความถี่  162.525 MHZ   
 
 (12) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
    ตําบลทุ่งผึ้งเป็นที่สภาพลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าไม้ล้อมรอบ มีที่ลาดเชิงเขา และ
มีที่ราบลุ่มใกล้แม่นํ้าบางส่วน 
    แหล่งน้ํา 
    แหล่งน้ําธรรมชาติ    
    - ลําห้วย     จํานวน    2    แห่ง 
    แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 
    - ฝาย         จํานวน   25  แห่ง 
    - บ่อนํ้าต้ืน     จํานวน   92  แห่ง 
    - บ่อโยก       จํานวน     5  แห่ง 
 



 
    - บ่อบาดาลพร้อมถังเก็บ  จํานวน     5  แห่ง 
    - อ่างเก็บนํ้า  จํานวน     4  แห่ง 
 

    ปริมาณน้ําฝน ในปี 2558   
    วัดได้เฉลี่ย 25 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง 

   2) ด้านสิ่งแวดล้อม 
    การระบายน้ํา 
    การระบายนํ้าของชุมชน มีรางระบายนํ้าเพ่ือลงสู่ลําคลอง แต่ส่วนใหญ่นํ้าเสียจากครัวเรือนไม่ได้รับ
การบําบัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
    ปริมาณขยะมูลฝอย 
    เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง มีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง โดยเทศบาล             
ตําบลทุ่งผึ้ง  
    - ปริมาณขยะภายในตําบล   ประมาณ  1.5  ตัน/วัน 
    - รถยนต์บรรทุกขยะ  ชนิดอัดท้าย  ขนาดความจุ  8  ลบ.หลา  จํานวน  1  คัน 
    อัตราค่าธรรมเนียม 
    อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บ  จํานวน 10 บาท/ครัวเรือน 

 (13) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   1) โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ประชากร 
    โดยภาพรวมสภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อยู่ในเกณฑ์ดี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ ดังน้ี 
    1. ทําสวน     ร้อยละ  70 
    2. ทําไร่   ร้อยละ  20 
    3. ค้าขาย  ร้อยละ  10 
   2) การเกษตรกรรม 
    พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ ได้แก่  
    1. มะนาว   ราคาต้นทุน  130/ต้น         ราคาจําหน่ายโดยเฉล่ีย 20 บาท/กิโลกรมั 
    2. ผักกาดเขียวปลี   ราคาต้นทุน  15,000/ไร่    ราคาจําหน่ายโดยเฉล่ีย 4 บาท/กิโลกรัม 
    3. ถั่วแระ ราคาต้นทุน  10,000/ไร่    ราคาจําหน่ายโดยเฉล่ีย 3 บาท/กิโลกรัม 
    4. ถั่วดํา ราคาต้นทุน  5,000/ไร่      ราคาจําหน่ายโดยเฉล่ีย 80 บาท/กิโลกรัม  
   3) การพาณิชยกรรมและการบริการ 
    ประชากรในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง เป็นชุมชนแบบชนบท มีการอาศัยกันไม่หนาแน่น ด้านการค้าขาย 
เป็นไปในลักษณะของร้านค้าปลีก ร้านขายของชํา ของเบ็ดเตล็ด ที่เป็นสินค้าอุปโภค/บริโภค ดังน้ี 
    1. ร้านค้า   จํานวน  38  ร้าน 
    2. อู่ซ่อมรถ   จํานวน    6  ร้าน 
    3. ร้านเสริมสวย   จํานวน    2  ร้าน 
    4. โรงน้ํา และ นํ้าด่ืม  จํานวน   2  ร้าน 
    5. โรงเลี้ยงสุกร   จํานวน  15  โรง 
    6. โรงเลี้ยงไก่   จํานวน  10  โรง 
    7. โรงสีข้าว   จํานวน   6  โรง   
    8. ป้ัมหลอด   จํานวน   6  ร้าน 
    9. ร้านอาหาร   จํานวน   8  ร้าน 



 
    10. บ้านเช่า   จํานวน   2  หลัง 
    11. ลานคอนกรีต/เครื่องช่าง    จํานวน   2  ลาน 
    12. เสาสัญญาณโทรคมนาคม จํานวน   2  เสา 
    13. ร้านคอมพิวเตอร์  จํานวน   1  ร้าน 
    14. ที่ทําการไปรษณีย์เอกชน จํานวน   1  แห่ง 
   4) การท่องเที่ยว 
    สําหรับ ด้านการท่อง เที่ ยว  เทศบาลตําบล ทุ่งผึ้ ง  มีสถานที่ท่ อง เที่ ยว  นํ้ าตกตาดเหมย             
ต้ังอยู่ ในเขตพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท นํ้าตกมีทั้งหมด ๙ ช้ัน มีนํ้าไหลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือน
พฤษภาคม – กันยายน จะสวยงามมากการเดินทางเข้าสู่ นํ้าตกตาดเหมยใช้เส้นทางจากบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1             
ถึงนํ้าตกตาดเหมย ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร บริเวณนํ้าตกตาดเหมยมีพ้ืนที่สนามที่กว้างขวางเหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   5) การปศุสัตว์ 
    ในพ้ืนที่มีการประกอบกิจการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ และมีโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 1 
แห่ง ได้ โรงฆ่าสุกร 1 แห่ง 

 (14) ข้อมูลด้านสังคม 
   1) หมู่บ้านในเขตเทศบาล 
    หมู่บ้านในเขตเทศบาล มีจํานวน 6 หมู่บ้าน ดังน้ี 
    1. บ้านทุ่งฮ้าง     ต้ังอยู่หมู่ที่  1  ตําบลทุ่งผึ้ง 
    2. บ้านแจ้คอน   ต้ังอยู่หมู่ที่  2  ตําบลทุ่งผึ้ง 
    3. บ้านหัวฝาย   ต้ังอยู่หมู่ที่  3  ตําบลทุ่งผึ้ง 
    4. บ้านทุ่งผึ้ง   ต้ังอยู่หมู่ที่  4  ตําบลทุ่งผึ้ง 
    5. บ้านแม่ช่อฟ้า   ต้ังอยู่หมู่ที่  5  ตําบลทุ่งผึ้ง 
    6. บ้านแจ้คอน   ต้ังอยู่หมู่ที่  6  ตําบลทุ่งผึ้ง 
   2) ศาสนา 
    ประชากรในเขตเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา จํานวน 6 แห่ง  
    1. วัดศรีดอนมูล   ต้ังอยู่ที่หมู่ 1   ตําบลทุ่งผึ้ง   
    2. วัดพระธาตุมหาโปน     ต้ังอยู่ที่หมู่ 2    ตําบลทุ่งผึ้ง 
    3. วัดบ้านหัวฝาย  ต้ังอยู่ที่หมู่ 3  ตําบลทุ่งผึ้ง 
    4. วัดบ้านทุ่งผึ้ง   ต้ังอยู่ที่หมู่ 4  ตําบลทุ่งผึ้ง 
    5. วัดมหิยังกะ   ต้ังอยู่ที่หมู่ 5  ตําบลทุ่งผึ้ง 
    6. วัดบ้านแจ้คอน  ต้ังอยู่ที่หมู่ 6  ตําบลทุ่งผึ้ง 
   3) วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
    ประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญ ได้แก่ 
    1) เดือนเมษายนของทุกปี  ประเพณีสงกรานต์ 
    2) เดือนกรกฎาคมของทุกปี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
    3) เดือนตุลาคมของทุกปี  ประเพณีตักบาตรวันออกพรรษา 
    4) เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีลอยกระทง 
 
 



 
   4) การศึกษา 
    (1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 จํานวน 7 แห่ง 
     -โรงเรียนแจ้คอนวิทยา      ต้ังอยู่หมู่ที่  2  ตําบลทุ่งผึ้ง 
     -โรงเรียนแจ้คอนวิทยา  สาขาบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด)   ต้ังอยู่หมู่ที่ 1  ตําบลทุ่งผึ้ง  
     -โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง   ต้ังอยู่หมู่ที่  1 ตําบลทุ่งผึ้ง 
     -โรงเรียนบ้านหัวฝาย   ต้ังอยู่หมู่ที่  3 ตําบลทุ่งผึ้ง 
     -โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง   ต้ังอยู่หมู่ที่  4 ตําบลทุ่งผึ้ง 
     -โรงเรียนบ้านช่อฟ้า   ต้ังอยู่หมู่ที่  5 ตําบลทุ่งผึ้ง 
     -โรงเรียนบ้านช่อฟ้า (สาขาแม่จอกฟ้า)    ต้ังอยู่หมู่ที่  5 ตําบลทุ่งผึ้ง                                  
 
   จํานวนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจําปีการศึกษา 2558  
 

โรงเรียน นักเรียน ผูบ้รหิาร/คร/ูครูจ้างสอน 
ผูบ้รหิาร คร ู ครูจ้างสอน 

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สาขาบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด)  
โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 
โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า (สาขาแม่จอกฟ้า) 

127 
69 
42 
30 
44 
26 
24 

1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 

14 
1 
3 
2 
3 
3 
- 

3 
1 
2 
1 
1 
- 
2 

รวม 362 2 26 10 
 
    (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง จํานวน 1 ศูนย์ 
          - ต้ังอยู่  หมู่ที่ 2  ตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง 
    (3) ศูนย์การเรียนนอกโรงเรียน (ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแจ้ห่ม) 
          - ต้ังอยู่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง 
   5) การกีฬาและนันทนาการ 
    เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ โดยจัด            
ให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการออกกําลังกายทุกหมู่บ้าน มีสถานที่ในการพักผ่อนและออกกําลังกาย ได้แก่ สนามกีฬา         
ตําบลทุ่งผึ้ง 
   6) การสาธารณสุข 
    การบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ครอบคลุมและทั่วถึง  ประกอบด้วย 
    1) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
     -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแจ้คอน  ต้ังอยู่หมู่ที่ 2 ครอบคลมุพ้ืนที่หมู่ที ่2,3,4 
และ 6 
     -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทุ่งฮ้าง   ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 ครอบคลมุพ้ืนที่หมู่ที ่1 และ 
หมู่ที่ 5  
    2) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน (ศสมช.หมู่ที่ 1- 6) จํานวน 6 แห่ง 
 
 



 

ข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อส่งยังชพี 
ประเภทการสงเคราะห ์

เพื่อการยังชพี 
จํานวนผู้ขึน้ทะเบียนรับการ

สงเคราะห ์ปีงบประมาณ 2558  
(ราย) 

อัตราการจ่ายเบี้ย 

ผู้สูงอาย ุ 570 อัตราเบี้ยยังชีพจ่ายแบบขั้นบันไดตามอายุ 

ผู้พิการ 120 อัตราเดือนละ 800 บาท 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 7 อัตราเดือนละ 500 บาท 

รวม 697  
  7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่ง
หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง ให้บริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง ต้ังอยู่ ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและบุคลากร ดังน้ี 
   1. รถยนต์ดับเพลิง  ขนาดความจุ  2,000 ลิตร  พร้อมเครื่องมือ   จํานวน  1  คนั 
   2. รถบรรทุกนํ้าและดับเพลิงอเนกประสงค์    จํานวน  1  คนั 
   3. รถยนต์กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์      จํานวน  1  คนั 
   4. อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     จํานวน  4  คนั 
  8) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   สําหรับความสงบเรียบร้อย ในพ้ืนที่เทศบาลมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังน้ี 
   1. สถานีตํารวจชุมชนตําบลทุ่งผึ้ง    จํานวน    1  แห่ง  ต้ังแต่อยู่ หมู่ที ่2 ตําบลทุ่งผึ้ง 
   2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ     จํานวน  60  คน 

 



14) สถาน การคลังของเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง 
 
รายรับ 

รายการ รบัจริง 
ปี พ.ศ.2554 

รบัจริง 
ปี 2555 

รบัจริง 
ปี พ.ศ.2556 

รบัจริง 
ปี 2557 

รบัจริง 
ปี 2558 

ภาษีอากร 59,833.18 59,822.40 65,003.77 113,973.65 109,757.75 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 59,402.75 122,898.75 207,934.60 180,540.20 129,978.80 
รายได้จากทรัพย์สิน 57,211.52 52,113.21 142,022.69 113,712.30 134,275.59 
รายได้เบ็ดเตล็ด 55,710.00 101,500.00 198,300.00 70,500.00 67,000.00 
รายได้จากทุน - - - 1,720.00 - 
ภาษีจัดสรร 8,877,459.85 9,244,714.73 13,781,305.02 12,451,980.14 13,672,437.30 
เงินอุดหนุนทั่วไป 5,023,847.00 4,801,293.00 5,528,999.00 5,672,304.00 13,033,137.00 

รายรบัทัง้สิน้ 14,133,464.30 14,382,342.09 19,923,565.08 18,604,730.29 27,146,586.44 
 

รายจ่าย 
รายการ จ่ายจริง 

ปี พ.ศ.2554 
จ่ายจริง 
ปี 2555 

จ่ายจริง 
ปี พ.ศ.2556 

จ่ายจริง 
ปี 2557 

จ่ายจริง 
ปี 2558 

งบกลาง 1,652,060.00 1,256,413.00 1,645,016.79 1,117,472.06 1,235,053.00 
เงินเดือน 4,388,043.88 5,383,265.00 5,339,597.00 6,402,047.00 7,989,983.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,202,847.25 4,263,904.75 4,393,924.19 3,692,981.60 3,585,812.01 
ค่าสาธารณูปโภค 267,934.31 350,252.49 379,018.26 381,438.97 373,809.25 
เงินอุดหนุน 1,037,000.00 1,278,192.22 1,017,300.00 1,467,000.00 1,437,000.00 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 282,300.00 767,330.00 4,053,852.00 4,635,435.00 4,688,890.00 
รายจ่ายหมวดอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,000,221.00 - 

รายจ่ายทัง้สิน้ 11,850,185.44 13,319,357.46 16,848,708.24 18,696,595.63 19,310,547.26 
 


