
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

---------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 
๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย นั้น 

  บัดนี้  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปี งบประมาณ 
พ.ศ.2559 และได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1           
คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2557  เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศผลผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2559 
 
 

(นายถวิล  กุญชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

 
 

 



 
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลทุ่งผึง้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 
เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้งที่เคารพทุกท่าน 
  

 ข้าพเจ้า นายถวิล กุญชร ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2557 และได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง แล้วใน
คราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2557  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2557 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของต าบลทุ่งผึ้ง ที่ก าหนดไว้ว่า 

 “โครงสร้างพื้นฐานดี  มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตระหนักการศึกษา  
พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

 และได้ใช้วิสัยทัศน์ ดังกล่าวเป็นแนวทางในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ในรอบปีที่ผ่าน
มานั้น บัดนี้กระผมและคณะผู้บริหารได้บริหารราชการของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มาครบหนึ่งปีอีกครั้ง ซึ่งตามมาตรา 
๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย คณะผู้บริหารจึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และได้จัดท าเป็น
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ให้กับท่านประธานสภาและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้งทุกท่าน เพ่ือได้ใช้ประกอบการแถลงผลงานในวันนี้ และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายใน
รอบปีที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
 
“โครงสร้างพื้นฐานดี  มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตระหนักการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การไฟฟูา การวางผังเมือง 
 2. ส่งเสริมการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระดับ
ก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 3. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม ต าบลพ่ึงเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีอาชีพ
ท าการเกษตร การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยเน้นการด ารงชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจของชุมชนที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม และแก้ไขปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคมร่วมระดมความคิดเพ่ือเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การท่องเที่ยว มีความสมานฉันท์ การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการ
การก าจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ปุาชุมชน ปลูกปุาสองข้างถนน หมอกควัน และไฟปุา 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

จุดมุงหมาย 
 1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม และการตลาด เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมและจัดการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีการพัฒนาด้าน
ความคิด และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ก้าวทันระบบเทคโนโลยี 
 3. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรผู้ว่างงาน กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 4. พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วถึงกัน 
 6. ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 7. จัดท าและส่งเสริมชุมชนให้มีความน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
 9. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารและพัฒนาทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.3 การไฟฟูาสาธารณะ 
1.4 การวางผังเมือง 
 

2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร -  
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และการปูองกันรักษา 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
  

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.2 การศึกษา 
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4 การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

5.1 การพัฒนาบุคลากร 
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงตาม 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

1 ด้านโครงสร้าง 
   พื้นฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9  
สายแม่ต๋าง บา้นหัวฝาย หมู่ที่ 3 

 
317,000.00 

 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนา้โรงเรียน บา้น
ทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 

 
317,000.00 

 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นช่อฟูา-บ้านแม่
จอกฟูา บ้านแม่ช่อฟูา หมู่ที่ 5 

 
319,000.00 

 

4 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติก  
บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 

 
412,000.00 

 

5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ทางไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ช่อฟาู 

 
190,000.00 

 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแม่ช่อฟูา หมู่ที่ 5 

 
148,000.00 

 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นแจ้คอน หมู่ที่ 
6-บ้านทุ่งฮา้ง หมู่ที่ 1 

 
355,000.00 

 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นทุ่งฮา้ง หมู่ที่ 1 716,000.00  
9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบเหล่า

หลวง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 
 

37,000.00 
 

10 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  1,558,000.00 

11 โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านใหม่สามัคคี  
(ห้วยวาด) หมู่ที่ 1 

 
322,000.00 

 

12 โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัวยู  
ทุ่งหลวง บา้นแจ้คอน หมู่ที่ 2 

343,000.00  

13 โครงการขุดสระเก็บน้ าเพื่อการเกษตร  
บ้านทุ่งฮา้ง หมู่ที่ 1 

400,000.00  

14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บา้นแจ้คอน หมู่ที่ 2 380,000.00  

15 
 

โครงการก่อสร้างฝายใต้ดนิแกนดินเหนียว  
บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 

232,000.00  

16 โครงการก่อสร้างฝายใต้ดนิแกนดินเหนียว บา้น
แจ้คอน หมู่ที่ 2 

 
64,000.00 

 

17 โครงการก่อสร้างฝายใต้ดนิแกนดินเหนียว บา้น
หัวฝาย หมู่ที่ 3 

 
187,000.00 

 

18 โครงการขุดเปิดร่องน้ าล าห้วยแม่ตาก บ้านทุ่งผึ้ง 
หมู่ที่ 4 

 
258,000.00 

 

19 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยวางท่อ PE 
ระบบสง่น้ าประปาภูเขา บ้านทุง่ผึ้ง หมู่ที่ 4 

 
67,000.00 

 

20 โครงการก่อสร้างฝายโดยวางกลอ่ง Gabion 
บ้านแมช่่อฟูา หมู่ที่ 5 

 
52,000.00 

 



5 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงตาม 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

 21 โครงการก่อสร้างฝายโดยวางกลอ่ง Gabion 
บ้านแมช่่อฟูา หมู่ที่ 5 

 
40,000.00 

 

22 โครงการก่อสร้างฝายโดยวางกลอ่ง Gabion 
บ้านแมช่่อฟูา หมู่ที่ 5 

 
79,000.00 

 

23 โครงการก่อสร้างฝายโดยวางกลอ่ง Gabion 
บ้านแมช่่อฟูา หมู่ที่ 5 

 
79,000.00 

 

24 โครงการก่อสร้างฝายใต้ดนิแกนดินเหนียว บา้น
แจ้คอน หมู่ที่ 6 

 
138,000.00 

 

25 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
บ้านทุ่งผึง้ หมู่ที่ 4 

 
117,000.00 

 

26 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 

 
24,000.00 

 

2 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างฝายชะลอน้ า -  

2 ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพนัธุ์สตัว์น้ าตามแหล่ง
น้ าธรรมชาต ิ

-  

3 โครงการปลูกปาุเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธนัวาคมและ ๑๒ สิงหาคม 

-  

4 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงตลาดชุมชน -  

5 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพ่อค้า แม่ค้า ในเร่ือง
สุขาภิบาล 

-  

6 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งกองทนุธนาคารขยะ 6,210.00  

7 โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ที่ 1-6 -  
8 ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว

พระราชด าริ 
-  

9 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-  

10 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ปูองกันอัคคีภัย 

-  

11 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน 
ไฟปาุ 

-  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงตาม 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

3 ด้านสังคม/ชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,444,200.-  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,188,000.-  
3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 38,000.-  
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศนูย์บริการข้อมูลผู้พิการ -  
5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอาย/ุ

ผู้ดูแลผู้สงูอาย ุ
9,415.-  

6 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (โตะ๊/เคาน์เตอร์ผู้พิการ) 20,000.-  
7 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน -  
8 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้พิการ 
-  

9 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

-  

10 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ -  
11 อุดหนุนอาหารกลางวนัแก่โรงเรียน,ศพด. 1,637,620.-  
12 ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน,ศพด. 776,307.04  
13 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 115,203.00  
14 ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตซอลหลีก -  
15 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน -  
16 ค่าใช้จ่ายโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้

ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E) 
7,8000.00  

17 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทง 

50,860.00  

18 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์/วันผูสู้งอาย ุ

92,992.00  

19 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 6,918.00  

20 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแจ้ห่ม โครงการ
จัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญา 
ค าลือ 

30,000.00  

21 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลทุ่งผึ้งโครงการ
อนุรักษ์ประเพณีสลากพัตต ์

5,000.00  

22 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลทุ่งผึ้งโครงการ
ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง 

-  

23 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพธิี 54,345.00  

24 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 45,000.00  
25 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

สาธารณสุขมูลฐาน 6 หมู่บ้าน 
45,000.00  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงตาม 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

 26 เงินสบทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 90,000.00  

27 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 140,988.00  

28 โครงการอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ล าปาง 

50,000.00  

29 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลทุ่งผึง้ 

19,880.00  

30 ค่าใช้จ่ายโครงการปกปูองสถาบนัส าคัญของชาติ -  

31 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพตดิต าบลทุ่งผึ้ง 

-  

32 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

-  

33 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. -  

34 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ภัยธรรมชาต ิ

-  

35 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ฝึกซ้อม
แผนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

-  

36 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชว่งเทศกาลส าคัญ 

-  

37 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย -  

38 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไม่น้อยกว่า 
8 จุด บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 

 
- 

 
825,918.00 

4 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1 อุดหนุนโครงการออกร้านแสดงนิทรรศการงาน
ฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดล าปาง 

 
10,000.00 

 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีต าบลทุ่งผึ้ง -  

3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบนา 23,322.00  
4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว 

รั้วกินได้ไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง 
-  

5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าชนเผ่า -  

6 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

-  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงตาม 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

5 ด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

 
10,970.00 

 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

 
12,400.00 

 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (อบรม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร) 

 
212,142.00 

 

4 เงินเดือน และค่าตอบแทน ของบุคลากร 8,494,028.00  

5 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดงูาน -  

6 โครงการจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ
ภาษีและพฒันารายได ้

40,800.00  

7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน -  

8 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ (7 รายการ) 228,000.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
สรุป รายรับ-รายจ่ายสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
รายรับ 
 หมวดภาษีอากร 
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      93,451.43 
  ภาษีบ ารุงท้องที่       58,425.00 
  ภาษีปูาย            5,474.00 
  อากรการฆ่าสัตว์           2,280.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
  ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์       4,104.00 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา            407.40 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร             297.00 
  ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                   116,640.00 
  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                         3,000.00 
  ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ                 280.00 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                   200.00 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                  125.00 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 27,400.00 
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                    40.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  ดอกเบี้ย               109,527.85 
  ดอกเบี้ย ก.ส.ท.                  6,728.23 
 หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
  เงินช่วยเหลือจากการประปา             102,150.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
  ค่าขายแบบแปลน                30,000.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ                  1,000.00 
 หมวดภาษีจัดสรร 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน          291,364.00 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ. แผนฯ        9,048,771.50 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ 1 ใน 9      1,734,998.89 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ               41,425.58 
  ภาษีสุรา              840,308.76 
  ภาษีสรรพสามิต          1,807,511.09 
  ค่าภาคหลวงแร่             317,832.04 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม              28,564.23 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน    43,964.00 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนทั่วไป          4,876,006.00 
   รวมรายรับ                19,592,276.00 
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  เบี้ยยังชีพคนชรา          4,441,500.00 
  เบี้ยยังชีพผู้พิการ          1,185,600.00 
  อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         1,389,125.00 
  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา           48,180.00 
  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด           39,000.00 
  โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
  บ้านแจ้คอน – บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1          1,558,000.00 
  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไม่น้อยกว่า 8 จุด  
  บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2                825,918.00 
   รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       9,487,323.00 
 
 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตั้งไว้    23,000,000.00 
รายรับจริง           19,592,276.00 
รายรับต่ ากว่าประมาณการรายรับ                3,407,724.00 
 
รายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ 
 หมวดเงินเดือน  (ฝุายการเมือง)          2,624,640.00 
 หมวดเงินเดือน  (ฝุายประจ า)          6,051,588.00 
 หมวดค่าตอบแทน              159,500.00 
 หมวดค่าใช้สอย            1,189,708.72 
 หมวดค่าวัสดุ            1,830,848.09 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค              337,615.31 
 หมวดเงินอุดหนุน           1,396,000.00 
 หมวดคา่ครุภัณฑ์               417,900.00 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง          3,439,000.00 
  รวมรายจ่ายจริง         18,467,887.20 
  
รับจริงสูงรายจ่ายจริง            1,124,388.80 
เงินสะสม                 843,291.60 
เงินทุนส ารองเงินสะสม ร้อยละ 25 ของ รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง          281,097.20 
 
เงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559         5,708,854.24 
เงินทุนส ารองคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559         4,161,432.18 
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  ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้จัดให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ซึ่งเป็นองค์กรที่ประชาชนเป็นเจ้าของ ได้แก่การ
จัดให้ประชาชนและชุมชน เข้าร่วมประชุม ประชาคมการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเสนอแนะปัญหาและความต้อง 
ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาและในการตรวจสอบการท างาน จัดให้ตัวแทนของชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน            
เป็นกรรมการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา กรรมการตรวจรับงานจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น 

  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นจริงทุก
ประการ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น และส าคัญที่สุดเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 

(นายถวิล  กุญชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 

 
 


