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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

             ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 

     
           บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลทุงผึ้งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงผึ้ง จึงขอชี้แจง

ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

                ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,113,718.16 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 55,004,400.16 บาท 

   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,705,901.02 บาท 

   1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 

   1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 

485,000.00 บาท 

  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 532,080.25 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2.1 รายรับจริง จํานวน 29,544,655.08 บาท ประกอบดวย 

   หมวดภาษีอากร จํานวน 7,515.02 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 

จํานวน 154,153.60 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 115,055.05 บาท 

   หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย 

จํานวน 115,970.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 9,340.00 บาท 
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   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,500.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน   14,683,379.41 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน   14,457,742.00 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 262,247.00 บาท 

  2.3 รายจายจรงิ จํานวน 24,832,505.50 บาท ประกอบดวย 

   งบกลาง จํานวน 8,878,976.10 บาท 

   งบบุคลากร จํานวน 10,608,265.00 บาท 

   งบดําเนินงาน จํานวน 3,619,544.40 บาท 

   งบลงทุน จํานวน 494,400.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,231,320.00 บาท 

   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 

  2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 262,247.00 

บาท 

  2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 314,000.00 บาท 

  2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

  2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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 คําแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 

    

1. รายรับ    

        

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 7,515.02 180,000.00 180,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 

154,153.60 155,000.00 170,300.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 115,055.05 100,000.00 120,000.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย 

115,970.00 120,000.00 130,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 9,340.00 32,000.00 60,000.00 

  หมวดรายไดจากทุน 1,500.00 6,000.00 6,000.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 403,533.67 593,000.00 666,300.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,683,379.41 15,500,000.00 16,080,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

14,683,379.41 15,500,000.00 16,080,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,457,742.00 20,907,000.00 20,253,700.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

14,457,742.00 20,907,000.00 20,253,700.00 

รวม 29,544,655.08 37,000,000.00 37,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 

 
2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 8,878,976.10 10,603,110.00 10,451,375.00 

  งบบุคลากร 10,608,265.00 13,107,640.00 13,262,860.00 

  งบดําเนินงาน 3,619,544.40 7,047,850.00 5,752,109.00 

  งบลงทุน 494,400.00 4,876,400.00 6,100,656.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,231,320.00 1,345,000.00 1,413,000.00 

  งบรายจายอ่ืน 0.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 24,832,505.50 37,000,000.00 37,000,000.00 
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สวนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 

        

      ดาน รวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,127,504 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,089,480 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,333,325 

  แผนงานสาธารณสุข 790,320 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,168,280 

  แผนงานเคหะและชุมชน 531,800 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 20,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 227,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,696,516 

  แผนงานการเกษตร 564,400 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 10,451,375 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 37,000,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
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งาน

288,120 323,760

0 0

288,120 323,760

25,000 70,000

0 60,000

25,000 10,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

313,120 393,760

    รายจายอื่น 20,000 0 20,000

รวม 6,368,820 2,051,804 9,127,504

    คาครุภัณฑ 55,300 0 55,300

งบรายจายอื่น 20,000 0 20,000

    คาสาธารณูปโภค 235,500 0 235,500

งบลงทุน 55,300 0 55,300

    คาใชสอย 480,000 300,584 815,584

    คาวัสดุ 441,000 30,000 471,000

งบดําเนินงาน 1,398,500 415,584 1,909,084

    คาตอบแทน 242,000 85,000 387,000

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,270,380 1,636,220 4,518,480

งานควบคุม

ภายในและการ

ตรวจสอบภายใน

รวมงบ

งบบุคลากร 4,895,020 1,636,220 7,143,120

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

งานบริหารงาน

คลัง
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681,480

681,480

408,000

48,000

195,000

165,000

1,089,480

งาน

    คาใชสอย 195,000

    คาวัสดุ 165,000

รวม 1,089,480

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 681,480

งบดําเนินงาน 408,000

    คาตอบแทน 48,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมงบ

งบบุคลากร 681,480
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0 2,134,100

0 2,134,100

1,728,025 2,026,025

0 73,000

1,009,450 1,179,450

718,575 773,575

0 60,200

0 60,200

1,113,000 1,113,000

1,113,000 1,113,000

2,841,025 5,333,325

งาน

รวม 2,392,300 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 0

    เงินอุดหนุน 0 0

งบลงทุน 60,200 0

    คาครุภัณฑ 60,200 0

    คาใชสอย 70,000 100,000

    คาวัสดุ 55,000 0

งบดําเนินงาน 198,000 100,000

    คาตอบแทน 73,000 0

งบบุคลากร 2,134,100 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,134,100 0

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

งานศึกษาไม

กําหนดระดับ
รวมงบ



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนา 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475,320

475,320

145,000

10,000

120,000

15,000

160,000

160,000

780,320

งาน

รวม 10,000 790,320

งบเงินอุดหนุน 0 160,000

    เงินอุดหนุน 0 160,000

    คาตอบแทน 0 120,000

    คาใชสอย 0 15,000

งบดําเนินงาน 10,000 155,000

    คาวัสดุ 10,000 20,000

งบบุคลากร 0 475,320

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0 475,320

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อื่น

รวมงบ
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896,280

896,280

272,000

157,000

105,000

10,000

1,168,280

งาน

รวม 1,168,280

    คาตอบแทน 157,000

    คาใชสอย 105,000

    คาวัสดุ 10,000

งบบุคลากร 896,280

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 896,280

งบดําเนินงาน 272,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวมงบ
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376,800

376,800

110,000

110,000

45,000

45,000

531,800รวม 531,800

    คาใชสอย 110,000

งบเงินอุดหนุน 45,000

    เงินอุดหนุน 45,000

งบบุคลากร 376,800

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 376,800

งบดําเนินงาน 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมงบ

20,000

20,000

20,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน
รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000

รวม 20,000

งาน
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งาน

งบ

97,000 152,000

97,000 152,000

75,000 75,000

75,000 75,000

172,000 227,000รวม 50,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 0

    เงินอุดหนุน 0 0

งบดําเนินงาน 50,000 5,000

    คาใชสอย 50,000 5,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น

งานวิชาการ

วางแผนและ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว

รวม
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1,202,010

1,202,010

30,000

0

0

0

30,000

4,726,756

0

4,726,756

5,958,766รวม 1,737,750 7,696,516

    คาครุภัณฑ 829,000 829,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 4,726,756

    คาตอบแทน 0 30,000

งบลงทุน 829,000 5,555,756

    คาวัสดุ 555,000 555,000

    คาสาธารณูปโภค 80,000 80,000

งบดําเนินงาน 675,000 705,000

    คาใชสอย 40,000 40,000

งบบุคลากร 233,750 1,435,760

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 233,750 1,435,760

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานกอสราง รวมงบ
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0

0

15,000

15,000

429,400

429,400

444,400รวม 120,000 564,400

งบลงทุน 0 429,400

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 429,400

งบดําเนินงาน 0 15,000

    คาใชสอย 0 15,000

งบบุคลากร 120,000 120,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 120,000 120,000

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมงบ

งาน
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 

        

               โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา มาตรา 60 มาตรา 61 

ทว ิและมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง และโดยเห็นชอบของ

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

 
ขอ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ขอ 2 เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

 

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 

37,000,000 บาท 

 

ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 37,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได

ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,127,504 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,089,480 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,333,325 

  แผนงานสาธารณสุข 790,320 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,168,280 

  แผนงานเคหะและชุมชน 531,800 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 20,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 227,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,696,516 

  แผนงานการเกษตร 564,400 
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ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 10,451,375 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 37,000,000 

        

 
ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 

รวมรายจาย 0 
        

 

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลทุงผึ้งปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติให

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

         ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีตําบลทุงผึ้งมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

    

  ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
   

 
   

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

   
(นายถวิล กุญชร) 

   
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลทุงผึ้ง 

เห็นชอบ 
 

    

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

 
(นายชาญ จูดคง) 

 
ตําแหนง นายอําเภอแจหม ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง  
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ป 2563 ป 2564

0.00 0.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

5,427.02 170,000.00 0.00 %

2,088.00 10,000.00 0.00 %

7,515.02 180,000.00

611.10 1,000.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

108,240.00 100,000.00 10.00 %

3,000.00 3,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 -50.00 %     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0.00 500.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 110,000.00

     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00 3,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 611.10 1,000.00

     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 108,240.00 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 193,609.44 180,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 170,000.00

     ภาษีปาย 5,976.00 10,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 127,480.39 0.00

     ภาษีบํารุงทองที่ 60,153.05 0.00

ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565

หมวดภาษีอากร

 

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง
อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง
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230.00 500.00 100.00 %

707.50 1,000.00 0.00 %

250.00 200.00 150.00 %

2,200.00 5,000.00 0.00 %

75.00 500.00 0.00 %

0.00 200.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

38,600.00 40,000.00 12.50 %

0.00 100.00 0.00 %

240.00 500.00 0.00 %

154,153.60 155,000.00

115,055.05 100,000.00 20.00 %

115,055.05 100,000.00

115,970.00 120,000.00 8.33 %

115,970.00 120,000.00
รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย
118,820.00 130,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย

     เงินสนับสนุนจากกิจการประปา 118,820.00 130,000.00

     ดอกเบี้ย 87,493.21 120,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 87,493.21 120,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 150,453.84 170,300.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 100.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 80.00 500.00

     คาปรับอื่น ๆ 0.00 1,000.00

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน 33,600.00 45,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 200.00

     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 1,000.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 4,300.00 5,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 212.74 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 150.00 500.00

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผน

ปลิว เพื่อการโฆษณา
260.00 1,000.00
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0.00 30,000.00 66.67 %

9,340.00 2,000.00 400.00 %

9,340.00 32,000.00

1,500.00 5,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

1,500.00 6,000.00

515,464.90 480,000.00 8.33 %

8,758,265.04 9,450,000.00 -0.53 %

1,688,591.08 1,500,000.00 33.33 %

49,862.12 58,000.00 0.00 %

3,116,750.03 3,500,000.00 0.00 %

0.00 2,000.00 0.00 %

365,242.70 400,000.00 0.00 %

27,659.54 30,000.00 66.67 %

161,544.00 80,000.00 87.50 %

14,683,379.41 15,500,000.00

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 89,050.00 150,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,735,040.17 16,080,000.00

     คาภาคหลวงแร 393,242.18 400,000.00

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 31,503.27 50,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,570,346.92 3,500,000.00

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวา 0.00 2,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,693,714.22 2,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 57,320.25 58,000.00

     ภาษีรถยนต 472,711.76 520,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,427,151.57 9,400,000.00

รวมหมวดรายไดจากทุน 1,401.00 6,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,401.00 5,000.00

     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 1,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 29,000.00 60,000.00

หมวดรายไดจากทุน

     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 29,000.00 50,000.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 10,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
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14,457,742.00 20,907,000.00 -3.12 %

14,457,742.00 20,907,000.00

29,544,655.08 37,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,741,731.00 20,253,700.00

รวมทุกหมวด 30,057,548.66 37,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป 13,741,731.00 20,253,700.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 

        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  37,000,000   บาท  แยกเปน 
  

รายไดจัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 180,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 170,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะมี

การปลูกสรางสูงกวาปท่ีลวงมา 
  

  
ภาษีปาย จํานวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากประมาณการ

ตามรายชื่อผูอยูในขายเสียภาษี 
  

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 170,300 บาท 

  
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตฯสูงกวาปท่ีลวงมา 
  

  
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 110,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเทากับปท่ีลวงมา 
  

  
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท 

    

ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลเทากับป

ท่ีลวงมา 

  

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา จํานวน 500 บาท 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาต่ํากวาปท่ีลวง

มา 

  

  

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว 

เพ่ือการโฆษณา 

จํานวน 1,000 บาท 
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ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาธรรมเนียมปด โปรยฯ สูงกวาปท่ีลวงมา 
  

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท 

    

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคารสูงกวาปท่ี

ลวงมา 

  

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท 

    

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บ

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชยไดสูงกวาปท่ีลวง

มา 

  

  
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาธรรมเนียมอ่ืนๆ เทากับปท่ีลวงมา 
  

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจรทางบกต่ํากวาป

ท่ีลวงมา 

  

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน จํานวน 200 บาท 

    

ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาปรับผูกระทําผิดกฏหมายและขอบังคับทองถ่ิน

เทากับปท่ีลวงมา 

  

  
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาปรับการผิดสัญญาเทากับปท่ีลวงมา 
  

  
คาปรับอ่ืน ๆ จํานวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาปรับอ่ืนๆเทากับปท่ีลวงมา 
  

  

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

จํานวน 45,000 บาท 

    

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพสูงกวาปท่ีลวงมา 

  



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนา 25 
 

  
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 100 บาท 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

ต่ํากวาปท่ีลวงมา 

  

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท 

    

ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคารเทากับปท่ี

ลวงมา 

  

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 120,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จํานวน 120,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับดอกเบี้ยสูงกวาปท่ีลวงมา 
  

 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย รวม 130,000 บาท 

  
เงินสนับสนุนจากกิจการประปา จํานวน 130,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับเงินสนับสนุนจากกิจการประปาสูงกวาปท่ีลวงมา 
  

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 60,000 บาท 

  
คาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจางสูงกวาปท่ีลวงมา 
  

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆสูงกวาปท่ีลวงมา 
  

 
หมวดรายไดจากทุน รวม 6,000 บาท 

  
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับคาขายทอดตลาดทรัพยสินเทากับทีท่ีลวงมา 
  

  
รายไดจากทุนอ่ืน ๆ จํานวน 1,000 บาท 

    

ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับรายไดจากทุนอ่ืนๆเทากับปท่ีลวงมา 
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รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,080,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต จํานวน 520,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับการจัดสรรภาษีรถยนตสูงกวาปท่ีลวงมา 
  

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,400,000 บาท 

    

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ สูงกวาป

ท่ีลวงมา 

  

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จํานวน 2,000,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับการจัดสรรเทากับปท่ีลวงมา 
  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 58,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับการจัดสรรสูงกวาปท่ีลวงมา 
  

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับการจัดสรรสูงกวาปท่ีลวงมา 
  

  
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม จํานวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีลวงมา เนือ่งจากคาดวาจะ

ไดรับการจัดสรรต่ํากวาปท่ีลวงมา 
  

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 400,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับการจัดสรรเทากับปท่ีลวงมา 
  

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับการจัดสรรเทากับปท่ีลวงมา 
  

  

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

จํานวน 150,000 บาท 

    

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับการจัดสรรสูงกวาปท่ีลวงมา 
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รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 20,253,700 บาท 

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 20,253,700 บาท 

    
เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

และภารกิจถายโอนเลือกทํา 
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม    จังหวัดลําปาง 

      

                รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

 แผนงานงบกลาง             

 งบกลาง             

   งบกลาง             

   งบกลาง             

     คาชําระหนี้เงินกู 269,700 269,700 269,700 0 % 269,700 

     คาชําระดอกเบีย้ 11,425.21 11,108.95 12,000 0 % 12,000 

     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,344 122,748 145,590 -0.41 % 145,000 

     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,314 0 104 5,669.23 % 6,000 

     เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 5,494,300 5,789,400 6,476,000 6.55 % 6,900,000 

     เบี้ยยังชีพความพิการ 1,933,600 2,061,600 2,400,000 -8.33 % 2,200,000 

     เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 41,500 36,000 36,000 0 % 36,000 

     เงินสํารองจาย 42,248 173,708.15 503,837 -44.94 % 277,421 

     รายจายตามขอผูกพัน             

 
      

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
0 0 0 100 % 502,389 

       รายจายตามขอผูกพัน 410,466 106,799 104,019 -10.72 % 92,865 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.) 
0 307,912 482,790 -100 % 0 

     เงินชวยพิเศษ             

       เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนกังาน 0 0 0 100 % 10,000 

       เงินชวยพิเศษ 0 0 10,000 -100 % 0 

 รวมงบกลาง 8,334,897.21 8,878,976.1 10,440,040     10,451,375 

 รวมงบกลาง 8,334,897.21 8,878,976.1 10,440,040     10,451,375 

 รวมงบกลาง 8,334,897.21 8,878,976.1 10,440,040     10,451,375 

 รวมแผนงานงบกลาง 8,334,897.21 8,878,976.1 10,440,040     10,451,375 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป             

 งานบริหารทั่วไป             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายการเมือง)             

 
    

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
695,520 695,520 620,520 12.09 % 695,520 

     คาตอบแทนประจาํตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 

     คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 

 
    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล 
198,720 198,720 198,720 0 % 198,720 

 

    

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/

สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

1,490,400 1,490,400 1,390,400 7.19 % 1,490,400 

 รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,449,640     2,624,640 

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,239,110 1,389,675 2,011,340 -34.95 % 1,308,360 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
70,000 84,000 84,000 0 % 84,000 

     เงินประจําตําแหนง 70,000 94,500 100,360 25.55 % 126,000 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 843,000 894,240 914,940 -21.09 % 722,020 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 80,120 75,480 63,720 -52.92 % 30,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,302,230 2,537,895 3,174,360     2,270,380 

 รวมงบบคุลากร 4,926,870 5,162,535 5,624,000     4,895,020 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

 
    

คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 899,000 -87.76 % 110,000 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 

     คาเชาบาน 103,000 120,000 276,000 -52.17 % 132,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 26,000 25,000 -100 % 0 

 รวมคาตอบแทน 128,000 146,000 1,205,000     242,000 

   คาใชสอย             

     รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 29,384 22,525 50,000 0 % 50,000 

     รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 41,855 32,315 70,000 0 % 70,000 

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

       1) คาใชจายในการเลือกต้ัง 6,732 0 400,000 -97.5 % 10,000 
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2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 
179,422 58,836.96 237,000 -57.81 % 100,000 

 

      

3) คาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม ของผูบริหาร สมาชกิสภา 

พนักงาน และพนักงานจาง 

49,960 10,680 20,000 -100 % 0 

       3) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

4) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่น

ไทย 
0 0 0 100 % 5,000 

 

      

4) คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพของ

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และ

พนักงานจาง 

11,580 10,810 20,000 -100 % 0 

       5) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0 0 0 100 % 5,000 

 
      

5) คาใชจายโครงการอบรมใหความรูเร่ือง

กฎหมายเพื่อประชาชน 
0 0 10,000 -100 % 0 

 
      

6) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่น

ไทย 
0 0 5,000 -100 % 0 

 

      

6) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ สําหรับ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน

เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน

จาง ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 

0 0 0 100 % 20,000 

       7) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0 0 5,000 -100 % 0 

 

      

7) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

สําหรับคณะผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ

พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 

0 0 0 100 % 20,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,846 80,729.13 200,000 -50 % 100,000 
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รวมคาใชสอย 469,779 215,896.09 1,017,000     480,000 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุสํานักงาน 83,530 53,575 85,000 -5.88 % 80,000 

     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000 

     วัสดุงานบานงานครัว 11,464 23,734 30,000 -16.67 % 25,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,920 0 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 239,308.5 241,787.3 300,000 -16.67 % 250,000 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 17,230 16,650 20,000 0 % 20,000 

     วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 1,000 

 รวมคาวสัด ุ 363,452.5 335,746.3 510,000     441,000 

   คาสาธารณูปโภค             

     คาไฟฟา 137,671.69 145,323.48 158,000 1.27 % 160,000 

     คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 1,000 -50 % 500 

     คาบริการโทรศัพท 0 0 5,000 0 % 5,000 

     คาบริการไปรษณีย 6,139 4,532.4 10,000 0 % 10,000 

     คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 32,753.01 34,094.48 40,000 0 % 40,000 

     คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมทีเ่กี่ยวของ 0 0 0 100 % 20,000 

 รวมคาสาธารณปูโภค 176,563.7 183,950.36 214,000     235,500 

 รวมงบดําเนินงาน 1,137,795.2 881,592.75 2,946,000     1,398,500 

   งบลงทุน             

   คาครุภัณฑ             

     ครุภัณฑสํานักงาน             

       1) ชุดโตะทํางาน 0 0 6,300 57.14 % 9,900 
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      2) โตะประชุม 0 0 0 100 % 6,000 

       2)เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 15,000 -100 % 0 

       3) เกาอี้สํานกังานพนักพิงสูง 0 0 0 100 % 5,500 

       4) ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 4,900 

       5) โตะทํางาน 0 0 0 100 % 7,000 

       เคร่ืองปรับอากาศสํานักงาน แบบแยกสวน 0 0 271,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑการเกษตร             

       เคร่ืองสูบน้ํา (ซัมเมอรท) 0 0 23,540 -100 % 0 

     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร             

       1. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 29,500 0 0 0 % 0 

       2. จอรับภาพ มอเตอรไฟฟา 18,000 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

       1) คอมพิวเตอร 29,900 0 0 0 % 0 

       1. คอมพิวเตอร 0 0 17,000 -100 % 0 

       1. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 0 0 0 100 % 22,000 

 
      

2. เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
0 0 4,300 -100 % 0 

       3. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  0 0 22,000 -100 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 77,400 0 359,140     55,300 

 รวมงบลงทุน 77,400 0 359,140     55,300 

   งบรายจายอ่ืน             

   รายจายอ่ืน             

     รายจายอื่น             

       รายจายอื่น 0 0 0 100 % 20,000 
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รวมรายจายอ่ืน 0 0 0     20,000 

 รวมงบรายจายอ่ืน 0 0 0     20,000 

 รวมงานบรหิารทั่วไป 6,142,065.2 6,044,127.75 8,929,140     6,368,820 

 งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 224,160 241,310 266,040 8.3 % 288,120 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 224,160 241,310 266,040     288,120 

 รวมงบบคุลากร 224,160 241,310 266,040     288,120 

   งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 
57,740 3,840 20,000 -50 % 10,000 

 
      

2) คาใชจายโครงการประชุมจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 
0 0 10,000 -50 % 5,000 

       3) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0 

 รวมคาใชสอย 57,740 3,840 40,000     25,000 

 รวมงบดําเนินงาน 57,740 3,840 40,000     25,000 

   งบรายจายอ่ืน             

   รายจายอ่ืน             

     รายจายอื่น             
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      รายจายอื่น 0 0 20,000 -100 % 0 

 รวมรายจายอ่ืน 0 0 20,000     0 

 รวมงบรายจายอ่ืน 0 0 20,000     0 

 รวมงานวางแผนสถิติและวชิาการ 281,900 245,150 326,040     313,120 

 งานบริหารงานคลัง             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,199,940 1,124,830 1,470,740 0.24 % 1,474,220 

     เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,361,940 1,286,830 1,632,740     1,636,220 

 รวมงบบคุลากร 1,361,940 1,286,830 1,632,740     1,636,220 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

 
    

คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
41,400 42,500 60,000 0 % 60,000 

     คาเชาบาน 26,700 5,000 0 0 % 0 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

 
      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/

พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 25,000 

       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 600 600 10,000 -100 % 0 

 รวมคาตอบแทน 68,700 48,100 70,000     85,000 

   คาใชสอย             
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    รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 7,020 3,240 20,000 652.92 % 150,584 

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 
71,082 40,960 50,000 -40 % 30,000 

 

      

2) คาใชจายโครงการจัดทําปฏิทิน

ประชาสัมพันธงานจัดเก็บภาษีและพัฒนา

รายได 

40,800 0 0 0 % 0 

       2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

 
      

2) โครงการจัดทําปฏิทินสวัสดีปใหมพรอม

ประชาสัมพันธการชําระภาษ ี
0 40,800 50,000 -100 % 0 

 

      

3) โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนทีภ่าษี

และทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลทุง

ผ้ึง 

0 0 60,000 -16.67 % 50,000 

 
      

4) โครงการจัดทําปฏิทินสวัสดีปใหมพรอม

ประชาสัมพันธการชําระภาษ ี
0 0 0 100 % 50,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,250 7,350 20,000 -50 % 10,000 

 รวมคาใชสอย 127,152 92,350 200,000     300,584 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุสํานักงาน 39,989 13,456 30,000 -33.33 % 20,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 17,250 3,720 10,000 0 % 10,000 

 รวมคาวสัด ุ 57,239 17,176 40,000     30,000 

 รวมงบดําเนินงาน 253,091 157,626 310,000     415,584 

   งบลงทุน             
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  คาครุภัณฑ             

     ครุภัณฑสํารวจ             

 
      

1) เคร่ืองวัดระยะดวยแสงเลเซอร แบบมือ

ถือ 
0 0 27,900 -100 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

       1. คอมพิวเตอร 29,900 0 0 0 % 0 

 
      

1. เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
0 0 8,600 -100 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 29,900 0 36,500     0 

 รวมงบลงทุน 29,900 0 36,500     0 

 รวมงานบรหิารงานคลัง 1,644,931 1,444,456 1,979,240     2,051,804 

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 323,760 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     323,760 

 รวมงบบคุลากร 0 0 0     323,760 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

     คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000 

 รวมคาตอบแทน 0 0 0     60,000 

   คาใชสอย             

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
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1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 
0 0 0 100 % 5,000 

       2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 5,000 

 รวมคาใชสอย 0 0 0     10,000 

 รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     70,000 

 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     393,760 

 รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 8,068,896.2 7,733,733.75 11,234,420     9,127,504 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 316,200 335,520 363,480 -100 % 0 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 309,600 320,640 333,480 -100 % 0 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 14,220 9,780 3,780 -100 % 0 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 640,020 665,940 700,740     0 

 รวมงบบคุลากร 640,020 665,940 700,740     0 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 

     คาเชาบาน 36,000 47,000 48,000 -100 % 0 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 0 10,000 -100 % 0 

 รวมคาตอบแทน 40,800 47,000 63,000     0 

   คาใชสอย             
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    รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 3,240 1,800 10,000 -100 % 0 

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 
5,840 0 10,000 -100 % 0 

       2) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 0 0 10,000 -100 % 0 

 
      

3) คาใชจายโครงการรณรงคใหความรูความ

ปลอดภัยบนทองถนน 
0 0 20,000 -100 % 0 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,000 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 9,080 2,800 50,000     0 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุสํานักงาน 5,276 7,409 10,000 -100 % 0 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 0 10,000 -100 % 0 

     วัสดุคอมพิวเตอร 1,520 760 10,000 -100 % 0 

 รวมคาวสัด ุ 6,796 8,169 30,000     0 

 รวมงบดําเนินงาน 56,676 57,969 143,000     0 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 696,696 723,909 843,740     0 

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 381,120 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 276,360 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000 
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รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     681,480 

 รวมงบบคุลากร 0 0 0     681,480 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

 
    

คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
33,600 21,000 60,000 -100 % 0 

     คาเชาบาน 0 0 0 100 % 48,000 

 รวมคาตอบแทน 33,600 21,000 60,000     48,000 

   คาใชสอย             

     รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 10,000 

 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายโครงการจัดทําแนวกันไฟ

ปองกันไฟปาและหมอกควัน 
0 0 80,000 -62.5 % 30,000 

 
      

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 
0 0 0 100 % 5,000 

 

      

2) คาใชจายโครงการฝกอบรม/ทบทวน/

ฝกซอมแผนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน(อปพร.) 

181,500 0 0 0 % 0 

 
      

2) คาใชจายโครงการฝกอบรมใหความรูการ

ปองกันเด็กจมน้ํา 
0 0 30,000 -100 % 0 

       2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

       3) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 0 0 0 100 % 10,000 
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3) คาใชจายโครงการฝกอบรมชุดปฏบิัติการ

จิตอาสาภัยพบิัติประจาํองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

0 0 100,000 -100 % 0 

 

      

4) คาใชจายโครงการฝกอบรมชุดปฏบิัติการ

จิตอาสาภัยพบิัติประจาํองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

0 0 0 100 % 100,000 

 

      

4) คาใชจายโครงการฝกอบรมปองกันและ

ระงับอัคคีภัยและการฝกซอมแผนการอพยพ

หนีไฟ 

0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

4) คาใชจายโครงการฝกอบรมอาสาสมคัร

ปองกันไฟปา 
9,790 0 0 0 % 0 

 
      

5) คาใชจายโครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
5,660 1,320 10,000 0 % 10,000 

 

      
5) คาใชจายโครงการฝกอบรม ทบทวน 

อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน (อปพร.) 
0 0 0 100 % 20,000 

 

      

6) คาใชจายโครงการทําแนวกันไฟปา/

ประชาสัมพันธการปองกันไฟปา/พื้นที่เส่ียง

ภัยในเขตตําบลทุงผ้ึง/อบรมอาสาสมัคร

ปองกันไฟปา 

24,880 0 0 0 % 0 

 

      

6) คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพชมุชน

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัโดย

อาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based 

Disaster Risk Management:CBDRM) 

0 0 20,000 -100 % 0 

 

      
7) คาใชจายโครงการฝกอบรม ทบทวน อป

พร.ประจําป 
0 27,720 0 0 % 0 
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7) คาใชจายโครงการฝกอบรม/ทบทวน/

ฝกซอมแผนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.) 

0 0 30,000 -100 % 0 

 

      

8) คาใชจายโครงการอบรมเจาหนาที่กูชพี 

"หลักสูตรผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบือ้งตน (First 

responder)" 

0 0 50,000 -100 % 0 

 
      

9) คาใชจายโครงการรณรงคใหความรูความ

ปลอดภัยทางถนน 
0 0 20,000 -100 % 0 

       โครงการทําแนวกันไฟปองกันไฟปา 0 720 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 221,830 29,760 360,000     195,000 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 40,000 -75 % 10,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 0 0 100 % 10,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 100 % 5,000 

     วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000 

     วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 80,000 

 รวมคาวสัด ุ 0 0 40,000     165,000 

 รวมงบดําเนินงาน 255,430 50,760 460,000     408,000 

 รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 255,430 50,760 460,000     1,089,480 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 952,126 774,669 1,303,740     1,089,480 

 แผนงานการศึกษา             

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา             

   งบบุคลากร             
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  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,113,720 1,177,800 1,272,360 6.24 % 1,351,800 

     เงินวิทยฐานะ 80,500 84,000 84,000 0 % 84,000 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 489,840 500,880 515,200 23.89 % 638,300 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 48,000 48,000 25 % 60,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,732,060 1,810,680 1,919,560     2,134,100 

 รวมงบบคุลากร 1,732,060 1,810,680 1,919,560     2,134,100 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

     คาเชาบาน 30,000 37,500 48,000 0 % 48,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

 
      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/

พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 25,000 

       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 23,800 25,000 -100 % 0 

 รวมคาตอบแทน 30,000 61,300 73,000     73,000 

   คาใชสอย             

     รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000 

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 
24,296 18,892 27,200 -63.24 % 10,000 

       2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 20,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,630 19,990 40,000 -25 % 30,000 
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รวมคาใชสอย 29,926 38,882 77,200     70,000 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุสํานักงาน 9,987 3,545 15,000 0 % 15,000 

     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 0 0 100 % 10,000 

     วัสดุงานบานงานครัว 0 0 15,000 -100 % 0 

     วัสดุกอสราง 0 0 50,000 -60 % 20,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 4,990 4,990 18,000 -44.44 % 10,000 

 รวมคาวสัด ุ 14,977 8,535 98,000     55,000 

 รวมงบดําเนินงาน 74,903 108,717 248,200     198,000 

   งบลงทุน             

   คาครุภัณฑ             

     ครุภัณฑสํานักงาน             

       1) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 100 % 60,200 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

       1. คอมพิวเตอร 29,900 0 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 29,900 0 0     60,200 

 รวมงบลงทุน 29,900 0 0     60,200 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,836,863 1,919,397 2,167,760     2,392,300 

 งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา             

   งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             

     รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 210,000 228,000 288,000 -30.56 % 200,000 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 

      

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 

1) คาจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 

134,300 107,100 153,000 22.22 % 187,000 

 
      

2) คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
431,920 330,780 441,000 28.33 % 565,950 

 
      

3) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
67,800 33,900 49,550 14.03 % 56,500 

 รวมคาใชสอย 844,020 699,780 931,550     1,009,450 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 718,575 

     คาอาหารเสริม (นม) 647,636.76 666,138.88 738,400 -100 % 0 

 รวมคาวสัด ุ 647,636.76 666,138.88 738,400     718,575 

 รวมงบดําเนินงาน 1,491,656.76 1,365,918.88 1,669,950     1,728,025 

   งบเงินอุดหนุน             

   เงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุนสวนราชการ             

       เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,062,640 1,000,320 1,060,000 5 % 1,113,000 

 รวมเงินอุดหนุน 1,062,640 1,000,320 1,060,000     1,113,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 1,062,640 1,000,320 1,060,000     1,113,000 

 รวมงานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,554,296.76 2,366,238.88 2,729,950     2,841,025 

 งานศึกษาไมกําหนดระดับ             

   งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 

      

1) คาใชจายโครงการ "การศึกษาเพื่อตอตาน

การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน" (โครงการ 

D.A.R.E)  

7,800 0 0 0 % 0 

 

      

1) คาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

ดานการประเมินตนเอง (SAR) และการ

ประเมินภายนอกของสถานศึกษาที่สังกดั

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับการ

รับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 

0 0 0 100 % 15,000 

 
      

2) คาใชจายโครงการกิจกรรมสภาเด็กและ

เยาวชน 
0 4,990 5,000 -100 % 0 

       3) คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ 124,645 124,800 105,000 -52.38 % 50,000 

 
      

4) คาใชจายโครงการอบรมครูและผูปกครอง

เด็กปฐมวัย ดานการปองกันภยัตางๆ 
0 0 13,000 -100 % 0 

 

      

4) คาใชจายโครงการอบรมสงเสริม

พัฒนาการเด็กสมวยั สุขภาพอนามยั และ

โภชนาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 0 100 % 10,000 

 

      

5) คาใชจายโครงการอบรมดานสุขอนามัย

แกผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษา 

ผูประกอบการอาหารกลางวัน 

0 0 6,400 -100 % 0 
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5) คาใชจายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง ดานการ

จัดทําแผนงบประมาณประจําป 

0 0 0 100 % 5,000 

 

      

5) คาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

ดานโภชนาการอาหารปลอดภยั สําหรับเด็ก

ปฐมวัยดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 33,360 0 0 % 0 

       6) คาใชจายโครงการทองถิ่นรักษการอาน 0 0 3,400 47.06 % 5,000 

 
      

6) คาใชจายโครงการเสริมสรางความรูใหแก

ผูปกครองเด็กปฐมวัย 
14,940 9,860 0 0 % 0 

 

      

7) คาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสริมการ

อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

0 0 3,500 -100 % 0 

 

      

7) คาใชจายโครงการอบรมเพิ่มศํกยภาพ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง ดานการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาประจําป 

0 0 0 100 % 5,000 

 

      

8) คาใชจายโครงการอบรมและฝกทบทวน

การปองกันภัยตางๆ การซอมแผนเผชิญเหตุ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครอง และเจาหนาที่ที่เกีย่วของ 

ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 

0 0 0 100 % 10,000 

 

      
8) โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และบุคลากรการศึกษาตัวอยาง 
29,960 0 0 0 % 0 
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รวมคาใชสอย 177,345 173,010 136,300     100,000 

 รวมงบดําเนินงาน 177,345 173,010 136,300     100,000 

 รวมงานศึกษาไมกําหนดระดบั 177,345 173,010 136,300     100,000 

 รวมแผนงานการศึกษา 4,568,504.76 4,458,645.88 5,034,010     5,333,325 

 แผนงานสาธารณสุข             

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข             

   งบดาํเนินงาน             

   คาวัสด ุ             

     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 11,480 12,600 10,000 0 % 10,000 

 รวมคาวสัด ุ 11,480 12,600 10,000     10,000 

 รวมงบดําเนินงาน 11,480 12,600 10,000     10,000 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 11,480 12,600 10,000     10,000 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 108,000 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 12,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     475,320 

 รวมงบบคุลากร 0 0 0     475,320 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

 
    

คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 120,000 0 % 120,000 
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รวมคาตอบแทน 0 0 120,000     120,000 

   คาใชสอย             

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

       1) คาใชจายโครงการบริการแพทยฉกุเฉนิ 0 0 5,000 0 % 5,000 

 
      

1) คาใชจายโครงการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 
37,320 0 0 0 % 0 

 
      

2) คาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา 
0 9,890 10,000 0 % 10,000 

 
      

2) คาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา ประจาํป พ.ศ.2561 
18,300 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 55,620 9,890 15,000     15,000 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 100 % 10,000 

 รวมคาวสัด ุ 0 0 0     10,000 

 รวมงบดําเนินงาน 55,620 9,890 135,000     145,000 

   งบเงินอุดหนุน             

   เงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุนองคกรประชาชน             

       เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข 0 0 160,000 0 % 160,000 

       เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข 0 120,000 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0 120,000 160,000     160,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 120,000 160,000     160,000 

 รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 55,620 129,890 295,000     780,320 
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รวมแผนงานสาธารณสขุ 67,100 142,490 305,000     790,320 

 แผนงานสังคมสงเคราะห             

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห             

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

     คาเชาบาน 3,500 0 0 0 % 0 

 รวมคาตอบแทน 3,500 0 0     0 

 รวมงบดําเนินงาน 3,500 0 0     0 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 3,500 0 0     0 

 งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 362,820 385,980 416,160 105.28 % 854,280 

 
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
0 0 0 100 % 42,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 362,820 385,980 416,160     896,280 

 รวมงบบคุลากร 362,820 385,980 416,160     896,280 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

     คาเชาบาน 46,000 60,000 60,000 153.33 % 152,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

 
      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/

พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 5,000 

 รวมคาตอบแทน 46,000 60,000 60,000     157,000 

   คาใชสอย             
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    รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึงบริการ 640 360 10,000 0 % 10,000 

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 
17,904 5,740 20,000 -50 % 10,000 

 

      

2) คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอาย ุ"สูงวัยอยางมีคุณคา ชราอยางมี

ศักด์ิศรี" 

0 0 10,000 0 % 10,000 

 
      

3) คาใชจายโครงการสงเสริม/พัฒนา

ศักยภาพอาชพีสตรีในชุมชนตําบลทุงผ้ึง 
15,375 0 0 0 % 0 

 
      

3) คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตกลุมสตรี ตําบลทุงผ้ึง 
0 10,000 0 0 % 0 

 
      

3) คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ

ประชาชนตําบลทุงผ้ึง 
0 0 20,000 -50 % 10,000 

 
      

4) คาใชจายโครงการฝกอบรมดานการแปร

รูปผลผลิตทางการเกษตร 
0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

4) คาใชจายโครงการสงเสริมสมรรถภาพ

ผูสูงอายุ/ผูดูแลผูสูงอาย ุ
9,860 0 0 0 % 0 

       4) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 40,000 

 
      

5) คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูพกิาร 
0 0 10,000 0 % 10,000 

 
      

5) คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูพกิาร 
9,860 0 0 0 % 0 
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5) คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ

ประชาชน ตําบลทุงผ้ึง 
0 9,315 0 0 % 0 

 
      

6) คาใชจายโครงการสงเสริม/พัฒนา

ศักยภาพกลุมสตรีตําบลทุงผ้ึง 
0 0 10,000 0 % 10,000 

 

      
7) โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน

ศูนยบริการคนพิการทั่วไป 
0 0 0 100 % 5,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,500 2,590 5,000 -100 % 0 

 รวมคาใชสอย 55,139 28,005 105,000     105,000 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 -50 % 5,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 5,000 0 % 5,000 

 รวมคาวสัด ุ 0 0 15,000     10,000 

 รวมงบดําเนินงาน 101,139 88,005 180,000     272,000 

   งบลงทุน             

   คาครุภัณฑ             

     ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

 

      
เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28หนา/นาที) 
0 0 8,900 -100 % 0 

 
      

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader)  
0 1,400 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 0 1,400 8,900     0 

 รวมงบลงทุน 0 1,400 8,900     0 

 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 463,959 475,385 605,060     1,168,280 
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 467,459 475,385 605,060     1,168,280 

 แผนงานเคหะและชมุชน             

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 302,240 302,340 775,218 -100 % 0 

     เงินประจําตําแหนง 0 0 13,200 -100 % 0 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 90,800 220,800 336,160 -100 % 0 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 36,000 60,000 -100 % 0 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 405,040 559,140 1,184,578     0 

 รวมงบบคุลากร 405,040 559,140 1,184,578     0 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

     คาเชาบาน 2,300 0 0 0 % 0 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 8,800 -100 % 0 

 รวมคาตอบแทน 2,300 0 8,800     0 

   คาใชสอย             

     รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 43,900 44,700 40,000 -100 % 0 

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 
12,062 4,160 10,000 -100 % 0 
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    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 89,670 62,088.8 80,000 -100 % 0 

 รวมคาใชสอย 145,632 110,948.8 130,000     0 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุสํานักงาน 20,988 29,982 30,000 -100 % 0 

     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 18,929 54,923 140,000 -100 % 0 

     วัสดุกอสราง 129,189.41 156,514 300,000 -100 % 0 

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 -100 % 0 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 41,884.7 66,299.5 60,000 -100 % 0 

     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 10,000 -100 % 0 

     วัสดุคอมพิวเตอร 69,880 42,540 40,000 -100 % 0 

 รวมคาวสัด ุ 280,871.11 350,258.5 600,000     0 

   คาสาธารณูปโภค             

     คาไฟฟา 71,091.79 60,335.47 80,000 -100 % 0 

 รวมคาสาธารณปูโภค 71,091.79 60,335.47 80,000     0 

 รวมงบดําเนินงาน 499,894.9 521,542.77 818,800     0 

   งบลงทุน             

   คาครุภัณฑ             

     ครุภัณฑสํานักงาน             

       เคร่ืองถายเอกสาร 0 0 120,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง             

       รถจักรยานยนต 0 0 54,700 -100 % 0 

     ครุภัณฑกอสราง             

       เคร่ืองเจาะพื้นคอนกรีต 69,500 0 0 0 % 0 

       แบบหลอคอนกรีต  0 13,000 0 0 % 0 
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      ไมสตาฟ อลูมิเนียม 0 0 3,500 -100 % 0 

     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร             

 
      

กลองถายภาพระบบดิจิตอลพรอมเลนส

กลอง 
0 0 26,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

       เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 0 0 22,000 -100 % 0 

       เคร่ืองพิมพ มัลติฟงกชั่น ระบบอิงคเจ็ท 16,900 0 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 86,400 13,000 226,200     0 

 รวมงบลงทุน 86,400 13,000 226,200     0 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 991,334.9 1,093,682.77 2,229,578     0 

 งานไฟฟาและประปา             

   งบลงทุน             

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง             

     คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค             

 

      

1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทุงฮาง หมูที่ 1 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจ

หม จังหวัดลําปาง 

0 0 2,194 -100 % 0 

 

      
1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทุงฮาง หมูที่ 1 ถนนทางไปสายปาชา 
0 0 496,506 -100 % 0 

 
      

10) โครงการติดต้ังชุดโคมไฟกิ่งขางถนน 

LED  
98,000 0 0 0 % 0 

 
      

10) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) 

จํานวน 9 โครงการ 
0 0 175,200 -100 % 0 
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2) โครงการกอสรางลําเหมืองคอนกรีตเสริม

เหล็กรูปตัว U ทุงหลวง สายบน บานแจคอน 

หมูที่ 2 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวดั

ลําปาง 

0 0 445,400 -100 % 0 

 
      

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแจคอน หมูที่ 6 (สายบานโปง) 
0 480,000 0 0 % 0 

 
      

3) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 4 (ซอย

ประปา) บานหวัฝาย หมูที ่3 
0 0 477,030 -100 % 0 

 

      

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหัวฝาย หมูที่ 3 (ซอย 9) ตําบลทุงผ้ึง 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 16,670 -100 % 0 

 

      

4) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป

ตัว U พรอมฝาปด บานหัวฝาย หมูที่ 3 

ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 685,200 -100 % 0 

 

      

5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทุงผ้ึง หมูที่ 4 (ถนนสาย ลป.ถ.10-017) 

ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 493,700 -100 % 0 

 

      

6) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป

ตัว U พรอมฝาปด บานแมชอฟา หมูที ่5 

ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 283,700 -100 % 0 

 
      

7) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป

ตัว U พรอมฝาปด บานแจคอน หมูที่ 6 
0 0 492,200 -100 % 0 
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8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานใหมสามัคคี หมูที่ 7 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอ

แจหม จังหวัดลําปาง  

0 0 493,700 -100 % 0 

 

      

9) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมจอกฟา หมูที ่8 (สายหลัก) ตําบลทุง

ผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 493,700 -100 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 98,000 480,000 4,555,200     0 

 รวมงบลงทุน 98,000 480,000 4,555,200     0 

   งบเงินอุดหนุน             

   เงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุนสวนราชการ             

       อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค  0 0 323,132 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 323,132     0 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 323,132     0 

 รวมงานไฟฟาและประปา 98,000 480,000 4,878,332     0 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     คาตอบแทนพนักงานจาง 355,080 339,323 366,600 -10.31 % 328,800 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 44,340 36,527 32,820 46.25 % 48,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 399,420 375,850 399,420     376,800 

 รวมงบบคุลากร 399,420 375,850 399,420     376,800 

   งบดาํเนินงาน             
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  คาใชสอย             

     รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       รายจายเพิ่อใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 173,800 -36.71 % 110,000 

 รวมคาใชสอย 0 0 173,800     110,000 

 รวมงบดําเนินงาน 0 0 173,800     110,000 

   งบเงินอุดหนุน             

   เงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น             

 
      

โครงการบริหารจัดการขยะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดลําปาง 
40,500 36,000 30,000 50 % 45,000 

 รวมเงินอุดหนุน 40,500 36,000 30,000     45,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 40,500 36,000 30,000     45,000 

 รวมงานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 439,920 411,850 603,220     531,800 

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,529,254.9 1,985,532.77 7,711,130     531,800 

 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน             

 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแขง็ชุมชน             

   งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายโครงการปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ 
8,340 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 8,340 0 0     0 

 รวมงบดําเนินงาน 8,340 0 0     0 
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  งบเงินอุดหนุน             

   เงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุนสวนราชการ             

 

      

1) เงินอุดหนุนที่ทําการอาํเภอแจหม 

โครงการสนับสนุนการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

0 0 0 100 % 20,000 

 

      

1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 

โครงการสนับสนุนการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ประจําป 2564 

0 0 20,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000     20,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000     20,000 

 รวมงานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 8,340 0 20,000     20,000 

 รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 8,340 0 20,000     20,000 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

 งานกีฬาและนันทนาการ             

   งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 

      

1) คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬา

เชื่อมความสัมพันธและตานยาเสพติด ตําบล

ทุงผ้ึง 

0 0 0 100 % 50,000 

 

      

2) คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬา

เชื่อมความสัมพันธและตานยาเสพติด ตําบล

ทุงผ้ึง 

0 149,358 0 0 % 0 
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2) คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาตาน

ยาเสพติด 
161,584 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 161,584 149,358 0     50,000 

 รวมงบดําเนินงาน 161,584 149,358 0     50,000 

 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 161,584 149,358 0     50,000 

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน             

   งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             

 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมงาน

ประเพณีลอยกระทง 
0 0 39,700 -24.43 % 30,000 

 

      
2) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมงาน

ประเพณีสงกรานต/วันผูสูงอาย ุ
146,100 0 0 0 % 0 

 
      

2) คาใชจายโครงการสืบสานประเพณีปใหม

เมือง รดน้ําดําหัวผูสูงอาย ุ
0 0 19,000 163.16 % 50,000 

 
      

3) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวัน

เขาพรรษา 
14,800 0 0 0 % 0 

 

      

3) คาใชจายโครงการหลอเทียน แหเทียน 

และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน   

เขาพรรษา 

0 10,000 13,000 0 % 13,000 

 
      

4) คาใชจายโครงการวัดประชารัฐ ดวย

วิถีสัปปายะ 5ส. 
0 0 5,000 -20 % 4,000 

 รวมคาใชสอย 160,900 10,000 76,700     97,000 
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รวมงบดําเนินงาน 160,900 10,000 76,700     97,000 

   งบเงินอุดหนุน             

   เงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุนสวนราชการ             

       เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000 0 0 0 % 0 

 

      

1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 

โครงการจัดงานฤดูหนาวและของดีนคร

ลําปาง 

0 0 0 100 % 10,000 

 

      

1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 

โครงการจัดงานฤดูหนาวและของดีนคร

ลําปาง ประจาํป 2563 

0 10,000 0 0 % 0 

 

      

1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 

โครงการจัดงานฤดูหนาวและของดีนคร

ลําปาง ประจาํป 2564 

0 0 10,000 -100 % 0 

 

      

2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะ

เจาพอพญาคําลือ 

0 0 0 100 % 50,000 

 

      

2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะ

เจาพอพญาคําลือ  ประจําป  2563 

0 50,000 0 0 % 0 

 

      

2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะ

เจาพอพญาคําลือ ประจําป 2564 

0 0 50,000 -100 % 0 

 
      

3) โครงการจัดงานรัฐพิธี อาํเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง ประจําป 2563 
0 15,000 0 0 % 0 
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3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
0 0 0 100 % 15,000 

 
      

3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจาํป 2564 
0 0 15,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 40,000 75,000 75,000     75,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 75,000 75,000     75,000 

 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 200,900 85,000 151,700     172,000 

 งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเที่ยว             

   งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             

 
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 
      

1) คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
1,980 0 0 0 % 0 

 
      

1) คาใชจายโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว

ในพื้นที่ตําบลทุงผ้ึง 
0 0 4,900 2.04 % 5,000 

 รวมคาใชสอย 1,980 0 4,900     5,000 

 รวมงบดําเนินงาน 1,980 0 4,900     5,000 

 รวมงานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 1,980 0 4,900     5,000 

 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 364,464 234,358 156,600     227,000 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             
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    เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 191,750 

     เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     233,750 

 รวมงบบคุลากร 0 0 0     233,750 

   งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             

     รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ             

       รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 40,000 

 รวมคาใชสอย 0 0 0     40,000 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000 

     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 0 0 100 % 60,000 

     วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 300,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 40,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 0 0 100 % 70,000 

     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 100 % 10,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 100 % 45,000 

 รวมคาวสัด ุ 0 0 0     555,000 

   คาสาธารณูปโภค             

     คาไฟฟา 0 0 0 100 % 80,000 

 รวมคาสาธารณปูโภค 0 0 0     80,000 

 รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     675,000 

   งบลงทุน             

   คาครุภัณฑ             
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    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง             

       1) รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 829,000 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 0     829,000 

 รวมงบลงทุน 0 0 0     829,000 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     1,737,750 

 งานกอสราง             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 793,410 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 348,600 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 60,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     1,202,010 

 รวมงบบคุลากร 0 0 0     1,202,010 

   งบดาํเนินงาน             

   คาตอบแทน             

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

 
      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/

พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 30,000 

 รวมคาตอบแทน 0 0 0     30,000 

 รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     30,000 

   งบลงทุน             

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง             

     คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค             
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1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ถนนสายแมอีด) บานแจคอน หมูที่ 2 ตําบล

ทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 0 100 % 494,900 

 

      

2) โครงการกอสรางทอเหล่ียมคอนกรีตเสริม

เหล็ก (Box Culvert) บานหวัฝาย หมูที ่3 

ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 0 100 % 285,100 

 

      

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอย 12) บานทุงผ้ึง หมูที่ 4 ตําบลทุงผ้ึง 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 0 100 % 164,200 

 

      

4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอย 2) บานทุงผ้ึง หมูที่ 4 ตําบลทุงผ้ึง 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 0 100 % 177,500 

 

      

5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานแมชอฟา หมูที่ 5 (ถนนสายทางเขา

สุสาน) ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวดั

ลําปาง 

0 0 0 100 % 263,900 

 

      

6) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป

ตัว U พรอมฝาปด และบอพัก บานแจคอน 

หมูที่ 6 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวดั

ลําปาง 

0 0 0 100 % 1,361,500 

 

      

7) โครงการกอสรางทอเหล่ียมคอนกรีตเสริม

เหล็ก (Box Culvert) บานใหมสามัคคี (หวย

วาด) หมูที ่7 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง 

0 0 0 100 % 285,100 

 
      

8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมจอกฟา หมูที ่8 (ถนนสายแมชอฟา - 
0 0 0 100 % 499,200 
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แมจอกฟา) ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง 

      
9) โครงการกอสรางหองนําสํานกังาน

เทศบาลตําบลทุงผ้ึง 
0 0 0 100 % 498,400 

     คาปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง             

 
      

1) โครงการปรับปรุงหองน้ําหองประชุม 

สํานักงานเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 
0 0 0 100 % 176,100 

 

      

2) โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก บานแจคอน หมูที ่2 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอ

แจหม จังหวัดลําปาง 

0 0 0 100 % 379,600 

     คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)             

       เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 141,256 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0     4,726,756 

 รวมงบลงทุน 0 0 0     4,726,756 

 รวมงานกอสราง 0 0 0     5,958,766 

 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     7,696,516 

 แผนงานการเกษตร             

 งานสงเสริมการเกษตร             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝายประจํา)             

     คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 120,000 120,000 120,000     120,000 

 รวมงบบคุลากร 120,000 120,000 120,000     120,000 
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  งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             

 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 

      

1) คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

0 0 30,000 -100 % 0 

 รวมคาใชสอย 0 0 30,000     0 

   คาวัสด ุ             

     วัสดุการเกษตร 11,100 4,215 10,000 -100 % 0 

 รวมคาวสัด ุ 11,100 4,215 10,000     0 

 รวมงบดําเนินงาน 11,100 4,215 40,000     0 

 รวมงานสงเสรมิการเกษตร 131,100 124,215 160,000     120,000 

 งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ             

   งบดาํเนินงาน             

   คาใชสอย             

 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

 

      
1)  คาใชจายโครงการปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
0 0 20,000 -75 % 5,000 

       1) คาใชจายโครงการสรางฝายชะลอน้าํ 19,600 24,500 0 0 % 0 
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2) คาใชจายโครงการปลอยพันธุสัตวน้าํตาม

แหลงน้ําธรรมชาติ 
0 0 10,000 -50 % 5,000 

 

      

3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนษิฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

0 0 0 100 % 5,000 

 รวมคาใชสอย 19,600 24,500 30,000     15,000 

 รวมงบดําเนินงาน 19,600 24,500 30,000     15,000 

   งบลงทุน             

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง             

     คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค             

 

      

1) โครงการขุดลอกทํานบดินหวยหาง บาน

ทุงฮาง หมูที่ 1 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง 

0 0 0 100 % 429,400 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0     429,400 

 รวมงบลงทุน 0 0 0     429,400 

 รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 19,600 24,500 30,000     444,400 

 รวมแผนงานการเกษตร 150,700 148,715 190,000     564,400 

 รวมทุกแผนงาน 24,511,742.07 24,832,505.5 37,000,000     37,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม   จังหวัดลําปาง 

 
      

                 ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 37,000,000 บาท แยกเปน  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 10,451,375 บาท 

  
งบกลาง รวม 10,451,375 บาท 

   
งบกลาง รวม 10,451,375 บาท 

   
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 269,700 บาท 

      

  เพ่ือจายชําระหนี้เงินตนใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขาแจหม ตามโครงการเพ่ือการปรับปรุง

โครงการสรางข้ันพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง งวดท่ี 5 ตามสัญญาเงินกูเลขท่ี 800007251880 ลง

วันท่ี 26 ตุลาคม 2555 (กองคลัง) 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

      

   
คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาชําระดอกเบี้ยใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขาแจหม ตามโครงการเพ่ือการปรับปรุง

โครงการสรางข้ันพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง งวดท่ี 5 ตามสัญญาเงินกูเลขท่ี 800007251880 ลง

วันท่ี 26 ตุลาคม 2555 (กองคลัง) 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 145,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปในอัตรารอยละหาของคาจาง

ผูประกันตน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1620 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหแกพนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสมทบกองทุน

พ.ศ.2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ

ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 

      

   
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,900,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ์ไดรับตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ

ข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาหลักเกณฑการ

จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 67 ลําดับท่ี 1 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการ ใหแกคนพิการท่ีมี

สิทธิ์ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ

จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
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หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 จํานวน 12 เดือน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 67 ลําดับท่ี 2 

   
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดสท่ีแพทย

ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว ซ่ึงมีความเปนอยูยากจนขาดผู

อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 จํานวน 12 เดือน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 67 ลําดับท่ี 3 

      

   
เงินสํารองจาย จํานวน 277,421 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ท่ีไมสามารถ

คาดการณไดลวงหนา เชน การใหความชวยเหลือเพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชนผูประสบสาธารณภัยตางๆ หรอื

แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม ตลอดจน

กรณีอ่ืนๆ ท่ีจําเปนไดตามความเหมาะสม  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

 

      

   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) จํานวน 502,389 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของเงินงบประมาณรายรับ

ประจาํป ตามงบประมาณรายจายท่ัวไป (ไมรวมรายไดจาก

พันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน) คํานวณ

จาก (ประมาณการรายรับป 2565 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2500 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- เปนไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน

งบประมาณรายจายประจําป สมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการทองถ่ิน พ.ศ.2563 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.5/ว 6038 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/

ว 31 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

    
รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 92,865 บาท 

      

  1) คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้ง

ไว 24,522 บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 ประกอบกับ

หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย ท่ี ส.ท.ท. 588.1/2555 ลง

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 เทศบาลจะตองชําระไมนอยกวารอยละ

เศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงปท่ีลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงิน

จายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) คํานวณ

จาก (รายได

จริง ปงบประมาณ 2563 จํานวน 14,683,379.41 x 0.00167= 

24,521.24 บาท) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามขอบังคับสันนิบาตแหงประเทศไทย พ.ศ.2556 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 

2) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ิน  ตั้งไว 67,343 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินสมทบเขากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของเงินท่ี

ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยถือ
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ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/

ว 1263 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสมทบ

กองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ

ในระดบัทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 

3) คาใชจายในการจัดการจราจร ตั้งไว 1,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในกิจการ

จราจร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

        
 

      

   
เงินชวยพิเศษ       

    
เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล และ

พนักงานจางถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ มี

สิทธิไดรับตามระเบียบ 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 6,368,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,895,020 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 695,520 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายก/รอง

นายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

1. เงินเดือน นายกเทศมนตรี เดือน

ละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 331,200 บาท 

2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือน

ละ 15,180 บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 364,320 บาท 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอ่ืนของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย

ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

      

   
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง

นายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี เดือน

ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท 

2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี เดือน

ละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 72,000 บาท  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย

ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก/รอง

นายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

1. เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือน

ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท 

2. เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือน

ละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 72,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย

ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

      

   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 198,720 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

1. เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน

ละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 115,920 บาท 

2. เงินคาตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน

ละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 82,800 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย

ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

      

   

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ

สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 1,490,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง จํานวน 12 อัตรา ดังนี้ 

1. ประธานสภาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เดือน

ละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 182,160 บาท 
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2. รองประธานสภาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เดือน

ละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 149,040 บาท 

3. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เดือน

ละ 9,660 บาท จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 1,159,200 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย

ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,270,380 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,308,360 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จํานวน 12 เดือน ใหแก

ตําแหนง ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นักทรัพยากรบุคคล

ชํานาญการ  สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน

เทศบาล จํานวน 12 เดือน ใหแก ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน

ทองถ่ิน ระดับกลาง) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑใหพนักงานเทศบาลไดรับเงิน

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของ

ผูบริหาร จํานวน 12 เดือน ใหแก พนักงาน

เทศบาล ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน

ทองถ่ิน ระดับกลาง) และตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด สังกัด

สํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 722,020 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน/เงินปรับปรุง

คาตอบแทน จํานวน 12 เดือน ใหแกพนักงานขับรถยนต ผูชวย

เจาพนักงานธุรการ ยาม คนงานท่ัวไป นักการภารโรง สังกัด

สํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน

ธุรการ ยาม คนงานท่ัวไป และนักการภารโรง สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท

0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,398,500 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 242,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 110,000 บาท 

      
  1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจาํป) ตั้งไว 100,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบ
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แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ตามสิทธิท่ี

กฎหมายกําหนด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้ง

ไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  

- เปนไปตามหนังสือหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ประจําจังหวัดลําปาง ดวนท่ีสุด ท่ี ลต (ลป)0002/ว

406 ลว 17 กรกฎาคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวน

ท่ีสุด ท่ี ลต 0014/6267 ลว 16 กรกฏาคม 2563 

   
คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซ้ือบานสําหรับพนักงาน

เทศบาล สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

      

   
คาใชสอย รวม 480,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
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เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม

ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ี

ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนท่ี

ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญช ีคาจางปรับปรุง

โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจาง

แรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจาง

ทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปาย

อ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด

และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2) คาจาง

เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง

โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คา

ตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท

ภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดิน

สิ่งกอสราง) ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน

การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจาย

ในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท 

      

  - เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี ้

(1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน) จํานวน 30,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือ

จายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสารและ

คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองท้ังคาบริการดวย และ

คาใชจายอ่ืนซ่ึงจําเปนตองจายเก่ียวกับการรับรองหรือตอนรับ

บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 0766 ลว 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

(2) คาใชจายในการประชุมราชการ     จํานวน 30,000 บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

กฎหมายเพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ

เลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวของกับ

การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฏหมายและรวมถึง

ผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซ่ึงรวมประชุม   

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 0766 ลว 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี       จํานวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดพิธีทางศาสนา รัฐ

พิธ ีเชน คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ รวมถึงคาใชจายในการ

ประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

เพ่ือมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ     

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
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ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

        
 

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
1) คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง (ยกเวนคาตอบแทน

เจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง)ของทองถ่ิน เชน การเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตําบลทุงผึ้งหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง หรือการเลือกตั้งอ่ืนๆ การลงประชามติ หรือมี

หนังสือสั่งการใหดําเนินการ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5013 ลว 26 สิงหาคม 2563 

      

    

2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ี

พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557  

      

    
3) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาธรรมเนียม หรือ

คาใชจายทํานองเดียวกันท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนใหผูเขารับการ

ฝกอบรมเบิกจาย ของผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับ

อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพ่ือ

ประชุม ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ

ราชการ  รวมถึงการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให

ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด) 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561) 

    
4) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวัน

ทองถ่ิน (วันท่ี 18 มีนาคม) ท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้งจัดข้ึน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 75 ลําดับท่ี 9 

      

    
5) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล (วันท่ี 24 เมษายน) ท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้งจัดข้ึน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 76 ลําดับท่ี 15 

      

    

6) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน

จาง ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ สําหรบั

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน

ครูเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
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ประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร และคาเครื่องดื่ม

และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดโครงการอบรมฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 91 ลําดับท่ี 2 

    

7) โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน

จาง ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน

ครูเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ คา

สมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน

ท่ีจําเปนในการจัดโครงการอบรมฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 91 ลําดับท่ี 1 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลว 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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คาวัสดุ รวม 441,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ

ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง

เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ

กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปด

ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนปาย

ตางๆ ท่ีใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ

ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ

เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงก้ันหองแบบรื้อถอน

ได (Partition) ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา

ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับ

ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ

ไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการ

ซ้ือ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย

ดอกไม ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

 

 

      



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนา 85 
 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด

กระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจ

วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอย

พรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพัน

สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัด

สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน

วิทย ุลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา

หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ

สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ

ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ และวัสดุ

อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรน

ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงาน

ครัว ประกอบดวย หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ

รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก

เงา โองน้ํา ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่อง

บดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา หมอ

ไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง

แกส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา

ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม

กวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
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โตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร

เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรค นอตและสกรู สาย

ไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุอุปกรประกอบและ

อะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรต

รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว

เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรค อาน

จักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็ม

ขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม น้ํามัน

เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
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จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลม

ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ปาย

ไฟแจงเตือนแบบลอลาก ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน พูกัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่

การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรอืภาพ (ภาพยนตร,

วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด

ขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ

ดําเนินงาน ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก

ขอมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact D
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isk,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tap

e) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง

แปน

อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 

เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ

อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti vir

us Card,Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

   
วัสดุจราจร จํานวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุจราจร ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย

จราจร แผงก้ันจราจร ปายเตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติก

และแบบคอนกรีต) ปายไฟหยุตรวจ แผนปายจราจร กระจกโคง

มน ไฟแวบ กระบอกไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางชะลอ

ความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือ

ยานพาหนะ ฯลฯ 
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- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 235,500 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและคากระแสไฟฟาท่ีใชงานเก่ียวของกับ

กลอง CCTV หรือ คาไฟฟาในท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง และ

อาคารตางๆของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี 

มท 0808.2/ว1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 

0810.8/ว2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี 

มท 0810.8/ว1295 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐานสํานักงานเทศบาล คา

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย

เพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการดังกลาว และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

การใชบริการเชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คา

บํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ เชน คา

ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู

ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร

ภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน

ดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง

อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา
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ชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึง

คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

   
คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีเว็ปไซต และคาธรรมเนียมท่ี

เก่ียวของ (ระบบ Cloud,Hosting) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

  
งบลงทุน รวม 55,300 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 55,300 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
1) ชุดโตะทํางาน จํานวน 9,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาชุดโตะทํางานรูปตัว

แอล จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

 - โตะทํางาน  ขนาด กวาง 1800* ลึก 800* สูง 750 มม.

จํานวน 1 ตัว 

 - ตูลิ้นชัก   ขนาด กวาง 380* ลึก 500* สูง 660 มม.    

จํานวน 1 ตัว 

 - ตูบานเลื่อน  ขนาด กวาง 1200* 
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 ลึก 400* สูง 600 มม. จํานวน 1 ตัว   

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรบั-รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

- เปนไปตามราคาทองถ่ิน 

    
2) โตะประชุม จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม จํานวน 2 ตัว ราคาตัว

ละ 3,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 6,000 บาท  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โตะประชุมตรงขนาด (ก) 180x (ล) 60x (ส) 75 เซนติเมตร 

2. โตะประชุมชนิดไม Particle Board แผน TOP  

หนา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน ท้ัง 2 ดาน ปดขอบ PVC กัน

กระแทกหนา 1 มม. ทนการขีดขวนปองกันรอยซึมของน้ําและ

ความชื้น และทนการวางภาชนะท่ีรอน 

3. แผนหนาโตะใชระบบ sit on design ชวยรองรับน้ําหนักได

มากข้ึน 

4. แผนขาโตะทําจากไม Particle Board หนา 19 มม. เคลือบ

ผิวฟอยด ปดขอบ PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ดานลางติด

แปนรองสกรู สามารถปรับระดับได แนบสนิทกับพ้ืนสํานักงาน

และชวยกันความชื้น 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามราคาทองถ่ิน 
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3) เกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 5,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน สําหรับนักบริหาร

ระดับกลาง จํานวน 5,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง 

2. ขนาด กวาง 64 x ลึก 79 x สูง 112-118 เซนติเมตร 

3. ท่ีนั่ง ท่ีพิง เบาะนั่งบุดวยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดแตงข้ึนรูปหุม

ทับดวยหนัง PU 

4. ท่ีนั่งเปนพ็อกเกตสปริง 

5. การปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิค 

6. ใตเบาะนั่งมีกอนโยก ปรับความนุมนวลในการนั่งดวยระบบ

สปริงโดยใชมือหมุน มีกานปรับล็อคระดับการเอนหลังพิงได 

7. โครงสรางท่ีทาวแขนและขาเกาอ้ีทําจากเหล็ก 5 แฉกชุด

โครเมียม มีลอเลื่อน 5 ลอ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

- เปนไปตามราคาทองถ่ิน 

      

    
4) ตูเก็บเอกสาร จํานวน 4,900 บาท 

      

  เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสารสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ เปนตูเหล็ก

บานเลื่อนกระจก จํานวน 4,900 บาท 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 

2. ขนาดไมนอยกวา (ก) 148* (ล) 40* (ส) 88 เซนติเมตร 

3. ภายในตูมีแผนชั้น 2 แผน ทําจากเหล็ก สามารถปรับระดับได

ตามความตองการ 

4. หนาบานมีกุญแจล็อค 1 ชุด 

5. สินคาผลิตในประเทศไทย 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

- เปนไปตามราคาทองถ่ิน 

    
5) โตะทํางาน จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว

ละ 3,500 บาท รวมเปนเงินจํานวน 7,000 บาท  

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. โตะทํางาน 

2. ขนาด (ก) 120x (ล) 60x (ส) 75 เซนติเมตร 

3. หนาโตะทําจากไม Particle board ความ

หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลานิน ปดขอบ PVC ปองกันการ

กระแทก 

4. แผนขาขางทําจากไม Particle board ความ

หนา 19 มม. เคลือบผิวฟรอยดดํา ปดขอบ PVC ดานลางติด

แปนรองสกรู 

5. มีลิ้นชักสําหรับเก็บของ 2 ลิ้นชักพรอมกุญแจล็อค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

- เปนไปตามราคาทองถ่ิน 

      

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 Core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง

หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
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    1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit)          

    ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

    2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี

เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความ     

    สามารถในการประมวลผลสงู 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solif State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร กระทรวง I C T  
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งบรายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจายอ่ืน       

    
รายจายอ่ืน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล หรือ

พัฒนาระบบตางๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุง

ครุภัณฑ ท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางพัฒนาระบบตางๆ 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 313,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 288,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 288,120 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 288,120 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือน จํานวน 12 เดือน ใหแกพนักงานเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สังกัด

สํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 25,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

      

    
2) คาใชจายโครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง เชน คาปายโครงการ คา

เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน

และประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.

2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการ
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ชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/

ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 179 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1045 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 79 ลําดับท่ี 1 

    
3) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง

เดียวกันท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนใหผูเขารับการฝกอบรม

เบิกจาย ของ พนักงานเทศบาล  ท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให

เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู

งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนา

องคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,051,804 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,636,220 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,636,220 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,474,220 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือน จํานวน 12 เดือน ใหแกพนักงานเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง ตําแหนง ผูอํานวยการคลัง นักวิชาการคลังชํานาญการ เจา

พนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน เจาพนักงานพัสดุ เจา

พนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงานของกองคลัง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือ

สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 12 เดือน ใหแก

พนักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ตําแหนง ผูอํานวยการคลัง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน/เงินปรับปรุง

คาตอบแทน จํานวน 12 เดือน ใหแกพนักงานจาง

ท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป สังกัดกองคลัง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิม คาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

ท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป สังกัดกองคลัง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
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ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

  
งบดําเนินงาน รวม 415,584 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 60,000 บาท 

      

  1) เพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุ

ภาครัฐ  จํานวน  60,000  บาท    

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุ

ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลง

วันท่ี 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน

บุคคลหรอืคณะกรรมการ  

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.

2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบกิคาตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการ 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาล ตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ สังกัดกองคลัง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2563 
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คาใชสอย รวม 300,584 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 150,584 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม

ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ี

ปรึกษา คาจางออกแบบ คารบัรองแบบ คาจางทําระบบแผนท่ี

ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญช ีคาจางปรับปรุง

โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจาง

แรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจาง

ทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปาย

อ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด

และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2) คาจาง

เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง

โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คา
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ตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท

ภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดิน

สิ่งกอสราง) ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน

การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจาย

ในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

      

    
2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง

เดียวกันท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนใหผูเขารับการฝกอบรม

เบิกจาย ของ พนักงานเทศบาล  ท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให

เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู

งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนา

องคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

      

    

3) โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

จํานวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมการจัดทําแผนท่ีภาษีและ       
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ทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เชน คาวิทยากร คา

ปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.

2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

มาก ท่ี มท 0808.3/ว 0107 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/

ว 4522 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 3 พ.ศ.2563 หนา 12 ลําดับท่ี 1 

    

4) โครงการจัดทําปฏิทินสวัสดีปใหมพรอมประชาสัมพันธการชําระ

ภาษี 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําปฏิทินสวัสดีปใหมพรอม

ประชาสัมพันธการชําระภาษีของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เชน คา

ปายโครงการ วัสด ุอุปกรณ และคาใชจายท่ีเก่ียวของในการ

จัดทําโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 94 ลําดับท่ี 2 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ ฯลฯ 
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คาวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ

ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง

เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ

กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปด

ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนปาย

ตางๆ ท่ีใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ

ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ

เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงก้ันหองแบบรื้อถอน

ได (Partition) ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา

ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับ

ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ

ไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการ

ซ้ือ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย

ดอกไม ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชจาย วัสดุและคา

สาธารณูปโภค 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก

ขอมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact D

isk,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tap

e) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง

แปน

อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 

เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ

อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti vir

us Card,Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชจาย วัสดุและคา

สาธารณูปโภค 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 393,760 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 323,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 323,760 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 323,760 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือน จํานวน 12 เดือน ใหแกพนักงานเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ สังกัด

สํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซ้ือบานสําหรับพนักงาน

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

      

   
คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
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ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

    
2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง

เดียวกันท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนใหผูเขารับการฝกอบรม

เบิกจาย ของ พนักงานเทศบาล  ท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให

เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู

งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนา

องคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,089,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 681,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 681,480 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 381,120 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือน จํานวน 12 เดือน ใหแก เจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,360 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน/เงินปรับปรุง

คาตอบแทน จํานวน 12 เดือน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา สังกัดสํานัก

ปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 48,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบานสําหรับพนักงานเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยชํานาญงาน สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

      

   
คาใชสอย รวม 195,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม

ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ี

ปรึกษา คาจางออกแบบ คารบัรองแบบ คาจางทําระบบแผนท่ี

ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญช ีคาจางปรับปรุง

โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจาง

แรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจาง

ทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปาย

อ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด

และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2) คาจาง
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เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง

โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คา

ตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท

ภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดิน

สิ่งกอสราง) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา

สาธารณูปโภค 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
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2557 

    
2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง

เดียวกันท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนใหผูเขารับการฝกอบรม

เบิกจาย ของ พนักงานเทศบาล  ท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให

เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู

งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนา

องคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

      

    
3) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรมวัน อปพร. ของเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง (วันท่ี 22 มีนาคมของทุกป) เชน คาปายโครงการ คา

วัสดุ อุปกรณ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวย

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2557 

- เปนไปตามระเบียบการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 83 ลําดับท่ี 7 

      

    

4) คาใชจายโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน คาปายโครงการ คา

วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 3 พ.ศ.2563 หนา 8 ลําดับท่ี 3 

    

5) คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสําคัญ 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คา

น้ําดื่ม คาอาหาร และคาใชจายอ่ืนท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว

3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1123 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 694 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 82 ลําดับท่ี 5 

      

    

6) คาใชจายโครงการฝกอบรม ทบทวน ฝกซอมแผนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร) 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม ทบทวน อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เชน คาปายโครงการ คา

วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและน้ําดื่ม ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2553 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 82 ลําดับท่ี 1 

      

    
7) คาใชจายโครงการจัดทําแนวกันไฟปองกันไฟปาและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแนวกันไฟปองกันไฟปาและ

หมอกควัน เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและ

น้ําดื่ม ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 305 ลง
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วันท่ี 22 มกราคม 2562 เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควัน ป 2561-2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 3 พ.ศ.2563 หนา 8 ลําดับท่ี 1 

   
คาวัสดุ รวม 165,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ

ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง

เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ

กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปด

ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนปาย

ตางๆ ท่ีใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ

ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ

เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงก้ันหองแบบรื้อถอน

ได (Partition) ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา

ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับ

ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ

ไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการ

ซ้ือ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย

ดอกไม ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรค นอตและสกรู สาย

ไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุอุปกรประกอบและ

อะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรต

รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว

เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรค อาน

จักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็ม

ขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม น้ํามัน

เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน

จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
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ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก

ขอมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact D

isk,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tap

e) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง

แปน

อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 

เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ

อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti vir

us Card,Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
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ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง

น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟปา (เชน สายฉีด ถัง ไมตบ

ไฟ) ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
วัสดุจราจร จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุจราจร ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย

จราจร แผงก้ันจราจร ปายเตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติก

และแบบคอนกรีต) ปายไฟหยุดตรวจ แผนปายจราจร กระจก

โคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยาง

ชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือ

ยานพาหนะ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,392,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,134,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,134,100 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,351,800 บาท 

      

  1) เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือน จํานวน 12 เดือน ใหแกพนักงาน

เทศบาล ตําแหนง นักวชิาการศึกษา

ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา สงักัดสํานักปลัด 

2) เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกครู

ผูดูแลเด็ก และครู ค.ศ.2 จํานวน 2 อัตรา และครู ค.ศ.

1 จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะครูชํานาญการของพนักงาน

เทศบาล คร ูค.ศ.2 จํานวน 2 อัตรา สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 638,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน เงินปรบัปรุง

คาตอบแทน จํานวน 12 เดือน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และ

ตําแหนงผูดูแลเด็ก สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12 เดือน ใหแก

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูดูแล

เด็ก สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 73,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซ้ือบานสําหรับพนักงาน

เทศบาล สํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี  มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของพนักงาน

เทศบาล สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2563 

      

   
คาใชสอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
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วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม

ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ี

ปรึกษา คาจางออกแบบ คารบัรองแบบ คาจางทําระบบแผนท่ี

ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญช ีคาจางปรับปรุง

โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจาง

แรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจาง

ทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปาย

อ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด

และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2) คาจาง

เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง

โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คา

ตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท

ภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดิน

สิ่งกอสราง) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
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ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ของพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง กองการศึกษา สํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

      

    
2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการเขารับการฝกอบรมของ

พนักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2567 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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คาวัสดุ รวม 55,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ

ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง

เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ

กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปด

ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนปาย

ตางๆ ท่ีใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ

ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ

เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงก้ันหองแบบรื้อถอน

ได (Partition) ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา

ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับ

ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ

ไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการ

ซ้ือ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย

ดอกไม ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด

กระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจ

วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอย

พรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพัน

สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัด

สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน

วิทย ุลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา

หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ

สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ

ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ และวัสดุ

อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรน

ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  

เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด

เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถสวม อางลางมือ ราวพาด

ผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งราน ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร ส ีปูนซีเมนต ทราย ยางมะ

ตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต

บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน

ขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบ

และอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ ทอตางๆ ทอน้ํา
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บาดาล ฯลฯ สํานักปลัด 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2562 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก

ขอมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact D

isk,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tap

e) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง

แปน

อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 

เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ

อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti vir

us Card,Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
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คอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

  
งบลงทุน รวม 60,200 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 60,200 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 60,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 30,100 บาท รวมเปนเงิน 60,200 บาท 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 

2. ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 

3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด

ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวย

ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 

6. การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจาก

ขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการ

ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา

ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก

จากราคาเครื่องปรับอากาศ 
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    - ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีที

ย ู4,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 0444 ลงวันท่ี  24 มกราคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 2061 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1358 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 

-เปนไปตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,841,025 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,728,025 บาท 

   
คาใชสอย รวม 1,009,450 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม

ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ี

ปรึกษา คาจางออกแบบ คารบัรองแบบ คาจางทําระบบแผนท่ี

ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญช ีคาจางปรับปรุง

โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจาง

แรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจาง

ทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปาย

อ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด

และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2) คาจาง

เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง
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โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คา

ตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท

ภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดิน

สิ่งกอสราง) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจาํแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

1) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จํานวน 187,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแจคอน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานชอฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจอกฟา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานทุงผึ้ง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม

สามัคคี (หวยวาด) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 1700/ป  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลง

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 100 ลําดับท่ี 4 
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2) คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 565,950 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาอาหารกลางวัน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ท่ี อปท.จัดตั้งข้ึนเอง และรับถายโอน ประกอบดวย ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานแจคอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชอฟา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานทุงผึ้ง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม

สามัคคี (หวยวาด) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 21 บาท/

คน จํานวน 245 วัน จํานวน 565,950 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลง

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 99 ลําดับท่ี 2 

      

    
3) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 56,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเด็กปฐมวัย (อายุ 3-

5 ป) ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแจคอน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานชอฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงผึ้ง ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานชอฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจอกฟา และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานใหมสามัคคี (หวยวาด) จํานวน 50 คน โดยมี 

- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ป รวมเปน

เงิน 10,000 บาท 

- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป รวมเปน
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เงิน 10,000 บาท 

- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป รวมเปน

เงิน 15,000 บาท 

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป รวมเปน

เงิน 21,500 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลง

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 100 ลําดับท่ี 4 

   
คาวัสดุ รวม 718,575 บาท 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 718,575 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลทุงผึ้ง สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล - ป.

6 ดังนี้ 

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ี อปท. จัดตั้งข้ึนเอง และรับถาย

โอน จํานวน 5 ศูนย ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแจ

คอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชอฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแม

จอกฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงผึ้ง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานใหมสามัคคี (หวยวาด) จัดสรรใหเด็ก

เล็ก จํานวน 260 วัน จํานวนเด็ก 110 คน อัตราคน

ละ 7.37 บาท รวมเปนเงิน 210,782 บาท 

2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนแจ

คอนวิทยา และหองเรียนเคลื่อนท่ีบานใหมสามัคคี (หวย

วาด) โรงเรียนบานทุงฮาง โรงเรียนบานหัวฝาย โรงเรียนบานทุง

ผึ้ง โรงเรียนบานชอฟา โรงเรยีนบานแมจอกฟา จัดสรรใหเด็ก
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อนุบาล - ป.6 จํานวน 260 วัน จํานวนเด็ก 265 คน อัตราคน

ละ 7.37 บาท รวมเปนเงิน 507,793 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลง

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 99 ลําดับท่ี 1 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,113,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,113,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,113,000 บาท 

      

  1) อุดหนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว 1,113,000 บาท  

    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เปนเงินอุดหนุนจากกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในพ้ืนท่ีตําบลทุงผึ้ง ประกอบดวย โรงเรียนแจ

คอนวิทยา และหองเรียนเคลื่อนท่ีบานใหมสามัคคี (หวย

วาด) โรงเรียนบานทุงฮาง โรงเรียนบานหัวฝาย โรงเรียนบานทุง

ผึ้ง โรงเรียนบานชอฟา และโรงเรียนบานแมจอกฟา 
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จํานวน 200 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 265 คน อัตราม้ือ

ละ 21 บาท/คน รวมเปนเงิน 1,113,000 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 99 ลําดับท่ี 2 
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 100,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

1) คาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการประเมินตนเอง 

(SAR) และการประเมินภายนอกของสถานศึกษาท่ีสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการ

ประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินภายนอกของสถานศึกษา

ท่ีสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดรับการรับรองจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคกรมหาชน) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2565 เชน คาปายโครงการ อาหารและเครื่องดื่ม คา

วิทยากร และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

โครงการฯ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 หนา 7 ลําดับท่ี 1 

2) คาใชจายโครงการอบรมและฝกทบทวนการปองกันภัยตางๆ 

การซอมแผนเผชิญเหตุ  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมและฝกทบทวนการปองกัน

ภัยตางๆ การซอมแผนเผชิญเหตุ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ของ

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คา

ปายโครงการ คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและ

เครื่องดื่ม และคาใชจายท่ีใชในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
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0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 หนา 8 ลําดับท่ี 5 

    
3) คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาต ิ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจาํป พ.ศ.

2565 เชน คาของรางวัล คาวัสดุ อุปกรณ  

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลง

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 2 

      

    

4) คาใชจายโครงการอบรมสงเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย สุขภาพ

อนามัย และโภชนาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก

สมวัย สุขภาพอนามัย และโภชนาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2565 เชน คาปายโครงการ คา

วัสดุ อุปกรณ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใชจายท่ีใช

ในการดําเนินการจัดโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 หนา 7 ลําดับท่ี 2 

    

5) คาใชจายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ดานการ

จัดทําแผนงบประมาณประจําป 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพครู บุคลากร

ทางการศึกษา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ของเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง ดานการจัดทําแผนงบประมาณประจําป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คา

วัสดุ อุปกรณ อาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายท่ีใชในการดําเนิน

โครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 8 ลําดับท่ี 7 

      

    
6) คาใชจายโครงการทองถ่ินรักษการอาน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการทองถ่ินรักษการอาน เชน คาปาย

โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช

จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลง

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 7 ลําดับท่ี 3 
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7) คาใชจายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ดานการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาประจําป 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพครู บุคลากร

ทางการศึกษา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ของเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาประจําป ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาปายโครงการ  คาวิทยากร คา

วัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลง

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 8 ลําดับท่ี 4 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 10,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ท่ี

วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หู

ฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟน เครื่องวัด

น้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือ

วิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ และวัสดุ

สิ้นเปลือง เชน สําลี และผาพันแผล ยาและ

เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา

ตางๆ เลือด สายยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษ

กรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควันกํา

จังยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบ

ใชครั้งเดียวท้ิง) ฯลฯ 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 780,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 475,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 475,320 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 355,320 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จํานวน 12 เดือน ใหแก

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญ

การ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน/เงินปรับปรุง

คาตอบแทน จํานวน 12 เดือน ใหแก คนงานท่ัวไป แผนงาน

สาธารณสุข สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแก คนงาน

ท่ัวไป แผนงานสาธารณสุข สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลา

ท่ีเสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ผูปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 2318 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564 

- เปนไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนท่ีสุด ท่ี ลป 0023.3/

ว 10943 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือจาย

เปนคาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
คาใชสอย รวม 15,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
1) คาใชจายโครงการบริการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริการแพทยฉุกเฉิน เชนคาจัดซ้ือ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน วัสดุ

คงทน ประกอบดวย ชุดเครื่องมือผาตัด ท่ีวางกรวย

แกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหาม

คนไข คีมถอนฟน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง

นึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด

ไข) ฯลฯ และ วัสดุสิ้นเปลือง ประกอบดวย สําลี และ

ผาพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลม

เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูก

ยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก

ตางๆ สัตวเลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพน

หมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
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ปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวท้ิง) ฯลฯ 

- เปนไปตามประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและ

บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินทองถ่ิน พ.ศ.2553 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/658 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2553 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ ว 2826 ลง

วันท่ี 17 กันยายน 2553 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 3861 ลงวันท่ี 27 พฤศจกิายน 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 2103 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 78 ลําดับท่ี 1 

    
2) คาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตรจารย  

ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน คา

วัสดุ อุปกรณ คาวัคซีน คายาและเวชภัณฑ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลว 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนว

ทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูก

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 78 ลําดับท่ี 4 
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คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ท่ี

วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หู

ฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟน เครื่องวัด

น้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือ

วิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน สําลี และผาพันแผล ยาและ

เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา

ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง

มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพ่ือการทดลอง

วิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายา

พนหมอก ควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชดุ

ปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวท้ิง) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       

    
เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน โครงการพระราชดําริท่ีเก่ียวของกับงาน

ดานสาธารณสุข เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแก คณะกรรมการ

หมูบาน จํานวน 8 หมูบาน หมูบาน

ละ 20,000 บาท จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
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1) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จํานวน 5,000 บาท 

2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จํานวน 10,000 บาท 

3) โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาด

ไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ

นัดดามาตุ จํานวน 5,000 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4750 ลง

วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ.2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 102 ลําดับท่ี 2 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 1,168,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 896,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 896,280 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 854,280 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือน จํานวน 12 เดือน ใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการหรือชํานาญการ

พิเศษ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ เจา

พนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการคํานวณภาระ

คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน

เทศบาล จํานวน 12 เดือน ใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการพิเศษ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 272,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 157,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 152,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซ้ือบานสําหรับพนักงาน

เทศบาล สํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี  มท 0808.2/ว 3035 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2563 

      

   
คาใชสอย รวม 105,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม

ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ี

ปรึกษา คาจางออกแบบ คารบัรองแบบ คาจางทําระบบแผนท่ี

ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญช ีคาจางปรับปรุง

โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจาง

แรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจาง

ทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปาย

อ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด

และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2) คาจาง

เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง

โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คา

ตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท

ภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดิน

สิ่งกอสราง) ฯลฯ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน

การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจาย

ในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 

- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

      

    

2) คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ "สูงวัยอยางมีคุณคา 

ชราอยางมีศักดิ์ศรี" 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ "สูงวัย

อยางมีคุณคา ชราอยางมีศักดิ์ศรี" เชน คาวัสดุ อุปกรณ อาหาร

และเครื่องดื่ม ปายโครงการ คาวิทยากร ฯลฯ 
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 70 ลําดับท่ี 11 

    
3) คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตําบลทุงผึ้ง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตําบลทุง

ผึ้ง เชน คาวิทยากร คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร

และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/

ว 6768 ลว 29 พฤศจิกายน 2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 86 ลําดับท่ี 6 

      

    
4) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ของพนักงานเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

      

    
5) คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู

พิการ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ท่ี

จําเปนในการดําเนินโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือ
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ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1237 ลว 7 มีนาคม 2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 69 ลําดับท่ี 6 

    
6) คาใชจายโครงการสงเสริม/พัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลทุงผึ้ง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม/พัฒนาศักยภาพกลุมสตรี

ตําบลทุงผึ้ง เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คา

วัสดุ อุปกรณ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1234 ลว 7 มีนาคม 2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 69 ลําดับท่ี 7 

      

    
7) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยบริการคนพิการท่ัวไป จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน

ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป เชน คาปาย คา

วัสดุ อุปกรณ คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

โครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1234 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 69 ลําดับท่ี 5 

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ

ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง

เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ

กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปด

ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนปาย

ตางๆ ท่ีใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ

ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ

เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงก้ันหองแบบรื้อถอน

ได (Partition) ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา

ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับ

ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ

ไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการ

ซ้ือ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย

ดอกไม ฯลฯ สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก

ขอมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact D

isk,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tap

e) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง

แปน

อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 

เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ

อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti vir

us Card,Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ สังกัดสํานัก

ปลัด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627  ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 531,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 376,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 376,800 บาท 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 328,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงาน

จางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานขับ

รถบรรทุกขยะ คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา สังกัด

สํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุก

ขยะ คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 110,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม

ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
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พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ี

ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนท่ี

ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญช ีคาจางปรับปรุง

โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจาง

แรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจาง

ทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปาย

อ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด

และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2) คาจาง

เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง

โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คา

ตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท

ภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดิน

สิ่งกอสราง) ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน

การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจาย

ในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค 
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

    

โครงการบริหารจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด

ลําปาง 

จํานวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริหารจัดการขยะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยจายใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด

ลําปาง ตามหนังสือองคการบริหารสวนจังหวัด

ลําปาง ท่ี ลป 51005/ว 19 ลว 15 มีนาคม 2564 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 103 ลําดับท่ี 1 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    

1) เงินอุดหนุนท่ีทําการอําเภอแจหม โครงการสนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการอําเภอแจหม โครงการสนับสนุน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2565  

ตามหนังสือ อําเภอแจหม ท่ี ลป 0318/ว 433 ลง

วันท่ี 14 มิถุนายน 2564  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 13 ลําดับท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนา 153 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

1) คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธและตาน

ยาเสพติด ตําบลทุงผึ้ง 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธและตานยาเสพติด ของเทศบาลตําบลทุงผึ้งท่ีจัดข้ึน

เอง และหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด เชน กีฬาตานยาเสพติด "ทุงผึ้ง

เกมส" การแขงขันกีฬาของประชาชน เยาวชน นักเรียน เพ่ือตาน

ยาเสพติด ประจําป 2563 คาใชจาย เชน คาจัดสถานท่ี คา

ปาย คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คากรรมการตัดสิน ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 77 ลําดับท่ี 1 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 172,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 97,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 97,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
1) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอย

กระทง ประจาํป พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เชน คา

ตกแตงสถานท่ี คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาถวย

รางวัล และคาใชจายท่ีใชในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 74 ลําดับท่ี 1 

      

    

2) คาใชจายโครงการสืบสานประเพณีปใหมเมือง รดน้ําดําหัว

ผูสูงอายุ 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานประเพณีปใหมเมือง รดน้ํา

ดําหัวผูสูงอายุของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ประจําป พ.ศ.

2565 เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร และ

เครื่องดื่ม และคาใชจายในการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 76 ลําดับท่ี 16 

      

    

3) คาใชจายโครงการหลอเทียน แหเทียน และถวายเทียนพรรษา 

เนื่องในวัน   เขาพรรษา 

จํานวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการหลอเทียน แหเทียน และถวาย

เทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2565 เชน คาปายโครงการ คาข้ีผึ้ง คาวัสดุ อุปกรณในการหลอ

เทียน น้ําดื่ม และคาใชจายท่ีใชในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
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จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 74 ลําดับท่ี 3 

    
4) คาใชจายโครงการวัดประชารัฐ ดวยวิถีสัปปายะ 5ส. จํานวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการวัด ประชา รัฐ ดวยวิถีสัปปา

ยะ 5 ส. ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เชน คาปายประชาสัมพันธ คา

วัสดุ อุปกรณ คาน้ําดื่ม อาหารวาง ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 หนา 8 ลําดับท่ี 6 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    

1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแจหม โครงการจัดงานฤดูหนาว

และของดีนครลําปาง 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานฤดูหนาวและของดีนคร

ลําปาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสืออําเภอแจ

หม ท่ี ลป 0318/ว 429 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 

      

    

2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแจหม โครงการจัดงานประเพณี

บวงสรวงสักการะเจาพอพญาคําลือ 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง

สักการะเจาพอพญาคําลือ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม

หนังสือ อําเภอแจหม ท่ี ลป 0318/ว 429 ลง

วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 

      

    
3) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแจหม โครงการจัดงานรัฐพิธ ี จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแจหม โครงการ

จัดงานรัฐพิธ ีประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม

หนังสือ อําเภอแจหม ท่ี ลป 0318/ว 429 ลง

วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 
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งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว รวม 5,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 5,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
1) คาใชจายโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลทุงผึ้ง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

ตําบลทุงผึ้ง และศึกษาเสนทางธรรมชาติน้ําตกตาดเหมย เชน คา

ปายโครงการ คาอาหาร น้ําดื่ม ฯลฯ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,737,750 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 233,750 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 233,750 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 191,750 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จํานวน 12 เดือน ตําแหนง ผูอํานวยการ

กองชาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจํา

ตําแหนง จํานวน 12 เดือน ใหแก ตําแหนง ผูอํานวยการกอง

ชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม

ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ี
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ปรึกษา คาจางออกแบบ คารบัรองแบบ คาจางทําระบบแผนท่ี

ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญช ีคาจางปรับปรุง

โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจาง

แรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจาง

ทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปาย

อ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด

และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2) คาจาง

เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพ่ือใชใน

ราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง

โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คา

ตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท

ภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดิน

สิ่งกอสราง) ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน

การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจาย

ในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค 
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คาวัสดุ รวม 555,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ

ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง

เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ

กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ  แผง

ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนปาย

ตางๆ ท่ีใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ

ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ

เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน

ได (Partition) ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ

คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง

หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม

บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการ

ซ้ือ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ

บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน

พุม กรวยดอกไม ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 

ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
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2562 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด

กระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจ

วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอย

พรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด

ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตช

ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย

สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออ

เรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือ เสาอากาศสําหรับ

วิทย ุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซ

ลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและ

อะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร

ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2562 
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม  

เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ

เมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใส

เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งราน ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร ส ีปูนซีเมนต ทราย ยางมะ

ตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต

บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน

ขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบ

และอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2562 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แม

แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค

คลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยาง

รถยนต น้ํามันเบรค นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรอง

แสง น้ํากลั่น ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและ

อะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร

รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว

เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อาน

จักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็ม
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ขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบดวย วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดี

เชล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร

บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ท่ี

วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หู
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ฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟน เครื่องวัด

น้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือ

วิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน สําลี และผาพันแผล ยาและ

เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา

ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง

มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพ่ือการทดลอง

วิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายา

พนหมอก ควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชดุ

ปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวท้ิง) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบดวย วัสดุ

คงทน เชน แผนหรืจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก

ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removabla Disk, Compact

 Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Ta

pe) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง

แปนอักขระ หรือแปนพิมพ (Key Board) เมม
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บอรด (Main Board) เมมโมรี่

ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟด

เตอร (CutSheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Antivir

us Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล

ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี

เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
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คาสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสาธารณะเกินสิทธิ และคากระแสไฟฟา

สําหรับใชงานเก่ียวกับกิจการประปาของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1295 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
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งบลงทุน รวม 829,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 829,000 บาท 

   
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

    
1) รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 829,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง (กองชาง) โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา 

กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํา

กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ  

- แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) 

- เปนไปตามเกณฑราคมมาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน 
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งานกอสราง รวม 5,958,766 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,202,010 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,202,010 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 793,410 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง จํานวน 12 เดือน ตําแหนง นายชางโยธา

ชํานาญงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน นายชางไฟฟา

ปฏิบัติงาน สังกัดกองชาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 348,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงาน

จางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา ผูชวยนายชาง

ไฟฟา และพนักงานจางท่ัวไป สังกัดกองชาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม

ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา ผูชวยชางไฟฟา และ

พนักงานจางท่ัวไป สังกัดกองชาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท 
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  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง สังกัดกองชาง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2563 

      

  
งบลงทุน รวม 4,726,756 บาท 

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 4,726,756 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    

1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายแมอีด) บาน

แจคอน หมูท่ี 2 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

จํานวน 494,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายแม

อีด) บานแจคอน หมูท่ี 2 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวดั

ลําปาง ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร ชวง 0+000.000 ถึง 0+200.

000 ผิวทางกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวางขาง

ละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 800.00 ตร.ม. พรอมปาย

โครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

- เปนไปตามพระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 4 ลําดับท่ี 1 

      

    

2) โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) 

บานหัวฝาย หมูท่ี 3 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

จํานวน 285,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก (Box Culvert) บานหัวฝาย หมูท่ี 3 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจ

หม จังหวัด

ลําปาง ขนาด 1 ชอง 3.00 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับท่ี 5 
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3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 12) บานทุงผึ้ง 

หมูท่ี 4 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

จํานวน 164,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 12) บาน

ทุงผึ้ง หมูท่ี 4 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง ระยะทาง 0.071 กิโลเมตร ชวง 0+000.000 ถึง 0+071.

000 ผิวทางกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 284.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 หนา 4 ลําดับท่ี 2 

      

    

4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บานทุงผึ้ง 

หมูท่ี 4 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

จํานวน 177,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บาน

ทุงผึ้ง หมูท่ี 4 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง ระยะทาง 0.077 กิโลเมตร ชวง 0+000.000 ถึง 0+077.

000 ผิวทางกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 308.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 หนา 4 ลําดับท่ี 3 

      

    

5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานแมชอฟา หมูท่ี           

5 (ถนนสายทางเขาสุสาน) ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวดัลําปาง 

จํานวน 263,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมชอ

ฟา หมูท่ี 5 (ถนนสายทางเขาสุสาน) ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจ

หม จังหวัด

ลําปาง ระยะทาง 0.114 กิโลเมตร ชวง 0+000.000 ถึง 0+114.

000 ผิวทางกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 456.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการตามแบบแปลนของ
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เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 3 พ.ศ.2563 หนา 5 ลําดับท่ี 7 

    

6) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว U พรอมฝาปด และ

บอพัก บานแจคอน หมูท่ี 6 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง 

จํานวน 1,361,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว U พรอมฝา

ปดและบอพัก บานแจคอน หมูท่ี 6 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจ

หม จังหวัดลําปาง ขนาด

กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 -

 0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร พรอมบอ

พัก จํานวน 2.00 บอ พรอมปายโครงการตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 หนา 6 ลําดับท่ี 2 

      

    

7) โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) 

บานใหมสามัคคี (หวยวาด) หมูท่ี 7 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง 

จํานวน 285,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก (Box Culvert) บานใหมสามัคคี (หวยวาด) หมูท่ี 7 ตําบล

ทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง ขนาด 1 ชอง 3.00 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร พรอม

ปายโครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับท่ี 6 

      



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนา 170 
 

    

8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมจอกฟา หมูท่ี   

8 (ถนนสายแมชอฟา - แมจอกฟา) ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง 

จํานวน 499,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมจอก

ฟา หมูท่ี 8 (ถนนสายแมชอฟา - แมจอกฟา) ตําบลทุงผึ้ง อําเภอ

แจหม จังหวัด

ลําปาง ระยะทาง 0.205 กิโลเมตร ชวง 0+000.000 ถึง 0+205.

000 ผิวทางกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 820.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับท่ี 4 

      

    
9) โครงการกอสรางหองน้ําสํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง จํานวน 498,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ําสํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4206 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 2054 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี  มท 0810.6/ว 860 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 129 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 9 ลําดับท่ี 1 
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คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

    

1) โครงการปรับปรุงหองน้ําหองประชุม สํานักงานเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง 

จํานวน 176,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองน้ําหองประชุม สํานักงานเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4206 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 2054 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี  มท 0810.6/ว 860 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 129 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 9 ลําดับท่ี 2 

      

    

2) โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแจคอน หมูท่ี 2 

ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

จํานวน 379,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแจ

คอน หมูท่ี 2 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4206 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 2054 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี  มท 0810.6/ว 860 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 129 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 47 ลําดับท่ี 1 
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)       

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 141,256 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคา (คา K) จํานวน 8 โครงการ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1837 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2560 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1837 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 120,000 บาท 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงาน

จางท่ัวไป ตําแหนง คนงานเกษตร สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

ท่ัวไป ตําแหนง คนงานเกษตร สังกัดสํานักปลัด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 444,400 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 15,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

1)  คาใชจายโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิม

พระชนมพรรษา เชน คาปายโครงการ คา

วัสดุ อุปกรณ อาหาร น้ําดื่ม ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2563 หนา 9 ลําดับท่ี 7 

      

    
2) คาใชจายโครงการปลอยพันธุสัตวน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาต ิ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปลอยพันธุสัตวน้ําตามแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิเชน คาพันธุปลา คาปายโครงการ อาหารและ

เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 

0810.6/ว 1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี 

มท 0810.6/ว 1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 61 

ลําดับท่ี 2 

      

    

3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชนคาปายโครงการ 

คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายท่ีใชใน

การดําเนินโครงการ ฯลฯ สํานักปลัด 
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-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 

0810.6/ว 1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี 

มท 0810.6/ว 1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 62 

ลําดับท่ี 10 

  
งบลงทุน รวม 429,400 บาท 

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 429,400 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    

1) โครงการขุดลอกทํานบดินหวยหาง บานทุงฮาง หมูท่ี 1 ตําบลทุง

ผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

จํานวน 429,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาขุดลอกทํานบดินหวยหาง บานทุงฮาง หมู

ท่ี 1 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 24 -

 72 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.50 - 2.50 เมตร  หรือมีปริมาณ

ดินขุดไมนอยกวา 11,148.75 ลบ.ม. ความลาดเอียง 1 : 2  

พรอมปายโครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2564 หนา 6 ลําดับท่ี 1 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                       

แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การเกษตร 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย 

      
          

              

งบกลาง งบกลาง 

คาชําระหนี้เงินกู 269,700                     269,700 

คาชําระดอกเบีย้ 12,000                     12,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 145,000                     145,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000                     6,000 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 6,900,000                     6,900,000 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,200,000                     2,200,000 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 36,000                     36,000 

เงินสํารองจาย 277,421                     277,421 

รายจายตามขอผูกพัน 92,865                     92,865 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
502,389                     502,389 

เงินชวยพิเศษ                         

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/

พนักงาน 
10,000                     10,000 

งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝาย

การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
  695,520                   695,520 

คาตอบแทนประจาํตําแหนงนายก/

รองนายก 
  120,000                   120,000 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   120,000                   120,000 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
  198,720                   198,720 
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องคการบริหารสวนตําบล 

คาตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชกิสภา/

เลขานุการสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  1,490,400                   1,490,400 

เงินเดือน (ฝาย

ประจํา) 

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
  3,394,460 381,120 1,351,800 355,320 854,280       985,160   7,322,140 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถิ่น 
  84,000       42,000           126,000 

เงินประจําตําแหนง   168,000               42,000   210,000 

คาตอบแทนพนักงานจาง   830,020 276,360 638,300 108,000   328,800     348,600 108,000 2,638,080 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง   42,000 24,000 60,000 12,000   48,000     60,000 12,000 258,000 

เงินวิทยฐานะ       84,000               84,000 

งบ

ดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

  170,000     120,000             290,000 

คาเชาบาน   192,000 48,000 48,000   152,000           440,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจาํ 

  25,000   25,000   5,000       30,000   85,000 

คาใชสอย 

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ   200,584 10,000 210,000           40,000   460,584 

รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี

การ 
  70,000                   70,000 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

                        

1) คาใชจายในการเดินทางไป   45,000 5,000 10,000   10,000           70,000 
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ราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจกัร 

1) คาใชจายในการเลือกต้ัง   10,000                   10,000 

2) คาใชจายโครงการประชุมจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 
  5,000                   5,000 

2) คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจกัร 

  100,000                   100,000 

2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม   15,000 10,000 20,000               45,000 

3) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม   110,000                   110,000 

3) โครงการฝกอบรมการจัดทําแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของ

เทศบาลตําบลทุงผ้ึง 

  50,000                   50,000 

4) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม

วันทองถิ่นไทย 
  5,000                   5,000 

4) โครงการจัดทําปฏิทินสวัสดีป

ใหมพรอมประชาสัมพันธการชําระ

ภาษ ี

  50,000                   50,000 

5) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม

วันเทศบาล 
  5,000                   5,000 

6) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

สําหรับคณะผูบริหาร สมาชกิสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล และพนกังาน

จาง ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 

  20,000                   20,000 

7) โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

  20,000                   20,000 



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทุงผึ้ง เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนา 180 
 

เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ

พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลทุง

ผ้ึง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม   110,000   30,000               140,000 

1) คาใชจายโครงการจัดทําแนวกัน

ไฟปองกันไฟปาและหมอกควัน 
    30,000                 30,000 

3) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม

วัน อปพร. 
    10,000                 10,000 

4) คาใชจายโครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    100,000                 100,000 

5) คาใชจายโครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

สําคัญ 

    10,000                 10,000 

5) คาใชจายโครงการฝกอบรม 

ทบทวน อาสาสมัครปองกันภยัฝาย

พลเรือน (อปพร.) 

    20,000                 20,000 

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

1) คาจัดการเรียนการสอน (ราย

หัว) 

      187,000               187,000 

1) คาใชจายโครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานดานการประเมินตนเอง 

(SAR) และการประเมินภายนอก

ของสถานศึกษาที่สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับการ

รับรองจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคกรมหาชน) 

      15,000               15,000 
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2) คาอาหารกลางวันสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
      565,950               565,950 

3) คาใชจายโครงการวันเด็ก

แหงชาติ 
      50,000               50,000 

3) คาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
      56,500               56,500 

4) คาใชจายโครงการอบรมสงเสริม

พัฒนาการเด็กสมวยั สุขภาพ

อนามัย และโภชนาการ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

      10,000               10,000 

5) คาใชจายโครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพ ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง ดานการ

จัดทําแผนงบประมาณประจําป 

      5,000               5,000 

6) คาใชจายโครงการทองถิ่นรักษ

การอาน 
      5,000               5,000 

7) คาใชจายโครงการอบรม

เพิ่มศํกยภาพ ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง ดานการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาประจําป 

      5,000               5,000 

8) คาใชจายโครงการอบรมและฝก

ทบทวนการปองกันภยัตางๆ การ

ซอมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพใหแกครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครอง และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 

      10,000               10,000 

1) คาใชจายโครงการบริการแพทย         5,000             5,000 
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ฉุกเฉิน 

2) คาใชจายโครงการปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
        10,000             10,000 

ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึง

บริการ 
          10,000           10,000 

2) คาใชจายโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอาย ุ"สูงวัยอยางมี

คุณคา ชราอยางมีศักด์ิศรี" 

          10,000           10,000 

3) คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ

ประชาชนตําบลทุงผ้ึง 
          10,000           10,000 

4) คาลงทะเบียนในการผึกอบรม           40,000           40,000 

5) คาใชจายโครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชวีิตผูพิการ 
          10,000           10,000 

6) คาใชจายโครงการสงเสริม/

พัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลทุง

ผ้ึง 

          10,000           10,000 

7) โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานศูนยบริการคนพิการ

ทั่วไป 

          5,000           5,000 

รายจายเพิ่อใหไดมาซ่ึงบริการ             110,000         110,000 

1) คาใชจายโครงการจัดการแขงขัน

กีฬาเชื่อมความสัมพันธและตานยา

เสพติด ตําบลทุงผ้ึง 

                50,000     50,000 

1) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรม

งานประเพณีลอยกระทง 
                30,000     30,000 

1) คาใชจายโครงการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทุงผ้ึง 
                5,000     5,000 

2) คาใชจายโครงการสืบสาน                 50,000     50,000 
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ประเพณีปใหมเมือง รดน้ําดําหัว

ผูสูงอาย ุ

3) คาใชจายโครงการหลอเทียน แห

เทียน และถวายเทียนพรรษา เนื่อง

ในวัน   เขาพรรษา 

                13,000     13,000 

4) คาใชจายโครงการวัดประชารัฐ 

ดวยวถิีสัปปายะ 5ส. 
                4,000     4,000 

1)  คาใชจายโครงการปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

                    5,000 5,000 

2) คาใชจายโครงการปลอยพันธุ

สัตวน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติ 
                    5,000 5,000 

3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

                    5,000 5,000 

คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน   100,000 10,000 15,000   5,000       30,000   160,000 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ   10,000   10,000           60,000   80,000 

วัสดุงานบานงานครัว   25,000   718,575               743,575 

วัสดุยานพาหนะและขนสง   50,000 10,000             40,000   100,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   250,000 10,000             70,000   330,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร   5,000                   5,000 

วัสดุคอมพิวเตอร   30,000 5,000 10,000   5,000       45,000   95,000 

วัสดุจราจร   1,000 80,000                 81,000 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง     50,000                 50,000 

วัสดุกอสราง       20,000           300,000   320,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย         20,000         10,000   30,000 
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คาสาธารณปูโภค 

คาไฟฟา   160,000               80,000   240,000 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล   500                   500 

คาบริการโทรศัพท   5,000                   5,000 

คาบริการไปรษณีย   10,000                   10,000 

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม   40,000                   40,000 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และ

คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
  20,000                   20,000 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน                         

1) ชุดโตะทํางาน   9,900                   9,900 

2) โตะประชุม   6,000                   6,000 

3) เกาอี้สํานกังานพนักพิงสูง   5,500                   5,500 

4) ตูเก็บเอกสาร   4,900                   4,900 

5) โตะทํางาน   7,000                   7,000 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
                        

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก   22,000                   22,000 

1) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน       60,200               60,200 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                         

1) รถบรรทุก (ดีเซล)                   829,000   829,000 

คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค                         

1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ถนนสายแมอีด) บาน

แจคอน หมูที ่2 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอ

แจหม จังหวัดลําปาง 

                  494,900   494,900 

2) โครงการกอสรางทอเหล่ียม

คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) 

บานหัวฝาย หมูที่ 3 ตําบลทุงผ้ึง 

                  285,100   285,100 
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อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ซอย 12) บานทงผ้ึง 

หมูที่ 4 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง 

                  164,200   164,200 

4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ซอย 2) บานทุงผ้ึง หมู

ที่ 4 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง 

                  177,500   177,500 

5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บานแมชอฟา หมูที่ 5 

(ถนนสายทางเขาสุสาน) ตําบลทุง

ผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

                  263,900   263,900 

6) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัว U พรอมฝาปด และ

บอพัก บานแจคอน หมูที่ 6 

ตําบลทงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง 

                  1,361,500   1,361,500 

7) โครงการกอสรางทอเหล่ียม

คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) 

บานใหมสามัคคี (หวยวาด) หมูที่ 7 

ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง 

                  285,100   285,100 

8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานแมจอกฟา หมูที ่8 

(ถนนสายแมชอฟา - แมจอกฟา) 

ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง 

                  499,200   499,200 

9) โครงการกอสรางหองนํา                   498,400   498,400 
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สํานักงานเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 

คาปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง                         

1) โครงการปรับปรุงหองนําหอง

ประชุม สํานักงานเทศบาลตําบลทุง

ผ้ึง 

                  176,100   176,100 

2) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บานแจคอน หมูที่ 2 

ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง 

                  379,600   379,600 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 

(คา K) 
                        

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 

(คา K) 
                  141,256   141,256 

1) โครงการขุดลอกทํานบดินหวย

หาง บานทุงฮาง หมูที ่1 ตําบลทุง

ผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

                    429,400 429,400 

งบรายจาย

อ่ืน 
รายจายอ่ืน รายจายอื่น   20,000                   20,000 

งบเงิน

อุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวนราชการ       1,113,000               1,113,000 

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน                         

เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข         160,000             160,000 

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
                        

โครงการบริหารจัดการขยะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

ลําปาง 

            45,000         45,000 

1) เงินอุดหนุนที่ทําการอาํเภอแจ

หม โครงการสนับสนุนการปองกัน
              20,000       20,000 
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และแกไขปญหายาเสพติด 

1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

แจหม โครงการจัดงานฤดูหนาว

และของดีนครลําปาง 

                10,000     10,000 

2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

แจหม โครงการจัดงานประเพณี

บวงสรวงสักการะเจาพอพญาคําลือ 

                50,000     50,000 

3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

แจหม โครงการจัดงานรัฐพิธ ี
                15,000     15,000 

รวม 10,451,375 9,127,504 1,089,480 5,333,325 790,320 1,168,280 531,800 20,000 227,000 7,696,516 564,400 37,000,000 

 


