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สวนที่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

เทศบาลตําบลทุงยาว 

อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 

 



จํานวน 1,318,319.82

จํานวน 226,333.70

จํานวน 1,541,342.88

จํานวน 0.00

จํานวน 17,250.00

จํานวน 45,300.00

จํานวน 13,373,886.66

จํานวน 12,450,864.00

จํานวน 2,646,076.77

จํานวน 11,347,549.00

จํานวน 7,318,520.56

จํานวน 528,690.00

จํานวน 0.00

จํานวน 1,179,000.00

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงยาว

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทุงยาว   จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบล

ทุงยาวอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ

คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 42,018,471.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 29,734,791.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,014,560.98 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 8,560.58 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 441,519.98 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 28,973,297.06 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด บาท

หมวดรายไดจากทุน บาท

หมวดภาษีจัดสรร บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 23,019,836.33 บาท ประกอบดวย

งบกลาง บาท

งบบุคลากร บาท

งบดําเนินงาน บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจายอื่น บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท



       รายรับจริง     

  ป  2560

1,493,988.80

325,054.80

2,085,043.48

31,460.00

0.00

3,935,547.08

17,624,715.64

17,624,715.64

13,224,870.00

13,224,870.00

34,785,132.72รวม 39,000,000.00 39,890,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,523,200.00 18,515,200.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 18,523,200.00 18,515,200.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 17,070,000.00 17,662,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,070,000.00 17,662,000.00

หมวดรายไดจากทุน 10,000.00 10,000.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 3,406,800.00 3,712,800.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,600,500.00 2,090,500.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 60,000.00 31,000.00

หมวดภาษีอากร 1,410,000.00 1,246,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 326,300.00 334,800.00

     ประมาณการ     

 ป 2561

   ประมาณการ    

 ป 2562

รายไดจัดเก็บเอง

            เทศบาลตําบลทุงยาว

            อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562



      รายจายจริง     

  ป 2560

    ประมาณการ     

ป 2561

    ประมาณการ     

 ป 2562

งบกลาง 3,418,048.04 3,989,390.00 4,768,560.00

งบบุคลากร 14,841,851.79 16,417,560.00 15,829,240.00

งบดําเนินงาน 9,270,060.21 14,931,450.00 15,062,100.00

งบลงทุน 3,509,153.00 1,838,600.00 2,418,100.00

งบเงินอุดหนุน 1,462,000.00 1,823,000.00 1,812,000.00

32,501,113.04 39,000,000.00 39,890,000.00

32,501,113.04 39,000,000.00 39,890,000.00

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจาย

จายจากงบประมาณ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

รางเทศบัญญัต ิ

เร่ือง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

เทศบาลตําบลทุงยาว 

อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 



       บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลตําบลทุงยาว

อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ดาน ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,645,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,435,500

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,141,300

แผนงานสาธารณสุข 2,043,900

แผนงานเคหะและชุมชน 7,746,100

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 635,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,856,000

แผนงานงบกลาง 4,768,560

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 39,890,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย 618,000

ดานการดําเนินงานอื่น



 

 

 

 
 

รายละเอียดประกอบ 

เทศบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

 

 

 

 

 

 

 



รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา 300

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 105,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 2,400

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

ประมาณไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 334,800

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,000

ภาษีปาย 230,000

ประมาณไวตามจํานวนรายที่เคยเสียภาษี

อากรรังนกอีแอน 6,500

ประมาณไวตามจํานวนรายที่เคยเสียภาษี

ภาษีบํารุงทองที่ 10,000

ประมาณไวตามจํานวนรายที่เคยเสียภาษี

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,246,500

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,890,000   บาท  แยกเปน

เทศบาลตําบลทุงยาว

อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประมาณการจากเงินปนผลจากโรงพิมพอาสารักษาดินแดง

ดอกเบี้ย 425,000

ประมาณการโดยคํานวณจากยอดเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย

เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ 500

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,090,500

คาเชาหรือบริการสถานที่ 1,665,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาใบอนุญาตอื่นๆ 7,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 200

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,500

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 1,200

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 15,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง

มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

200

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาปรับการผิดสัญญา 5,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาธรรมเนียมอื่น ๆ 500

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 23,000

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 170,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ



รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,220,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

คาภาคหลวงปโตรเลียม 17,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

ภาษีสรรพสามิต 1,300,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

คาภาคหลวงแร 25,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

ภาษีสุรา 550,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,035,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,170,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,662,000

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 300,000

หมวดรายไดจากทุน 10,000

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 10,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

ประมาณการตามจํานวนโครงการ

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 30,000

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 31,000

คาขายแบบแปลน 1,000



รวม บาท

จํานวน บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,515,200

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 18,515,200

ประมาณการไวตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับจัดสรร

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น



 

 

 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 
 



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 4,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 3,000.- บาท จํานวน 2 อัตรา

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 4,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 3,000.- บาท จํานวน 2 อัตรา

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาปวยการประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ

15,180.- บาท, คาปวยการรองประธานสภาเทศบาล

ในอัตราเดือนละ 12,420.- บาท และสมาชิกสภาเทศบาล

ในอัตราเดือนละ 9,660.- บาท จํานวน 10 อัตรา

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล 198,720 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ นายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 9,660.- บาท จํานวน 1 อัตรา

และคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

ในอัตราเดือนละ6,900.- บาท จํานวน 1 อัตรา

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตร ีในอัตราเดือนละ

27,600.- บาท รองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ

15,180.- บาท จํานวน 2 อัตรา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบบุคลากร 7,213,940 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 39,890,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง                                                                       

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 9,873,440 บาท

เทศบาลตําบลทุงยาว

อําเภอ ปะเหลียน   จังหวัดตรัง



รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล

ตําแหนงปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหนง 168,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล

พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,589,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน 3,340,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง 761,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

คาจางลูกจางประจํา 211,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง

(บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง)

และคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง

คาเบี้ยประชุม 5,000 บาท

คาตอบแทน 147,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง

งบดําเนินงาน 2,573,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล, ลูกจาง,                  

และนายกเทศมนตรี ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                  

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่น

- เพื่อจายเปนคาเชาที่พักใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายได

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่มาประชุม

ในกิจการสภาเทศบาล

คาเชาบาน 42,000 บาท



รวม

จํานวน

จํานวน

คาใชสอย 1,495,000 บาท

1. คารับรอง

1.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา

นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานซึ่งจายเปน

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การรับรอง รวมทั้งคาบริการ ซึ่งตั้งจายในอัตราของรายไดจริง

ในปงบประมาณที่ผานมา (ป 2560) โดยไมรวมเงินอุดหนุน

เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่

28 กรกฎาคม 2548 (21,540,418.72 X 1% = 215,404.19)

โดยเทศบาลตั้งจายไวเพียง 30,000.- บาท

1.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง

ตามกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ

การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกร                              

ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งจายเปน

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การรับรอง รวมทั้งคาบริการ

โดยเทศบาลตั้งจายไวเพียง 20,000.- บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในกิจการดานตาง ๆ ของเทศบาล

เชน คาจางเหมาคนงาน,คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก

หนังสือ, คาวารสารคาธรรมเนียม และลงทะเบียนตาง ๆ คาซักฟอก

คาระวางบรรทุก, คาติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งประปา,คาโฆษณา

เผยแพร, คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมารังวัดที่ดิน, 

คาจางเหมาจัดทําวารสาร,คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ,

คาทําประกันภัยรถยนต, คาจางเหมาปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต,

คาจางเหมาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอรเน็ต ฯลฯ

         - เพื่อจายเปน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 150,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 630,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

  2. คาใชจายในงานรัฐพิธีตาง ๆ 

      เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและรวมงาน

รัฐพิธีตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,วันปยมหาราช โครงการในการ

ปกปองสถาบันสําคัญของชาต ิโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 

ลว.31 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1224 ลว.22 เมษายน 2552 

ซึ่งจายเปนคาเครื่องสักการะตาง ๆ คาพวงมาลา 

คาพานดอกไม คาพานพุม ฯลฯ ตั้งจายไว 100,000.- บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ

และคาใชจายอื่นที่จําเปน

คาใชจายในการเลือกตั้ง 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง

ของเทศบาล

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 250,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริยและปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ โดยจายเปนคาตกแตงสถานที่

งานจางเหมาปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ คาวัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่87 ลําดับที่ 10

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรี ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบลทุงยาว

โครงการปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 100,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมผูบริหารทองถิ่น

สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาล

ตําบลทุงยาว เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ทั้งดาน

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การเสริมสราง

ความรูในบทบาทหนาที่ของตนเอง การเสริมสรางภาวะผูนํา 

และการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรมุงเปนองคกรการจัดการ

ความรู นํามาพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนาตอไป ฯลฯ 

โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่

ฝกอบรม คาใชจายในคาวัสด ุพิธีเปด-ปดการฝกอบรม 

คาวัสด ุคาเครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายอื่นๆ

ที่จําเปน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่84 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลทุงยาว 50,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 70,000 บาท

5,000โครงการวันเทศบาล บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในสํานักงาน

เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด เกาอี ้ตู ยางลบ แฟมกระดาษไข กระดาษถาย

เอกสาร แบบพิมพตาง ๆ มูลี ่ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกต ิเชน เครื่องพิมพดีด รถยนตสวนกลาง เครื่องถายเอกสาร

เครื่องคอมพิวเตอร ปรับปรุง/ติดตั้งเสียงตามสาย อาคารสํานักงาน

ฯลฯ

คาวัสดุ 306,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม วันเทศบาลโดยจายเปน

คาใชจายในพิธีเปด คาดอกไมธูปเทียนในพิธีทําบุญ คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน คาปาย

โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่86 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ปลั๊กไฟ สวิตซ ฯลฯ



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงพาหนะ เชน

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาลางจาน ไมถูพื้น

น้ํายาลางหองน้ํา กอนดับกลิ่น สเปรยปรับอากาศ กระดาษทิชชู

แปรงขัดพื้น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน

แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ

หรือแถบพิมพตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล

เมาส ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพร

กิจการและขาวสารของทางเทศบาล เชน กระดาษเขียน

โปสเตอร พูกันและส ีฟลม ถานใสกลองถายรูป

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ คารูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการ

ลาง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบ ีฯลฯ

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชประจําสํานักงานเทศบาล

ตําบลทุงยาว และคากระแสไฟฟาที่ใชกับกลองโทรทัศน

วงจรปด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 625,000 บาท

คาไฟฟา 400,000 บาท

วัสดุอื่น 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะและเขาประเภทขางตน

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชประจําสํานักงานเทศบาล



จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาฝากสงไปรษณียพัสดุในกิจการของเทศบาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องโทรศัพท หรือคาใชบริการโทรศัพท

ในการติดตอราชการ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย 5,000 บาท

คาบริการโทรศัพท 20,000 บาท

เครื่องบันทึกเสียง 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง หนวยความจํา

ไมนอยกวา 4GB จํานวน 1 เครื่อง

(ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตั้งจายตามราคาทองตลาด)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่23 ลําดับที่ 3

คาครุภัณฑ 86,500 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ

หรือโทรสารคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสาร

ผานดาวเทียม คาเชาพื้นที่เว็บไซต จางปรับปรุงเว็บไซต ฯลฯ

งบลงทุน 86,500 บาท

โตะทํางาน 9,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี ้จํานวน 1 ชุด

(ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตั้งจายตามราคาทองตลาด)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่23 ลําดับที่ 2

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 51,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 

จํานวน 3 ตัว

(ตั้งจายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ

สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่23 ลําดับที่ 1



จํานวน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 21,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

(โดยซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ที่ใชอยูในขณะนั้น)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่23 ลําดับที่ 5



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

เงินเดือนพนักงาน 1,578,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําป และตั้งไวกรณีรับโอน (ยาย)

พนักงานเทศบาล

งบบุคลากร 2,380,600 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,380,600 บาท

งานบริหารงานคลัง 2,772,200 บาท

งบดําเนินงาน 367,000 บาท

คาตอบแทน 20,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 760,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวแกพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฎิบัติหนาที่ในกองคลัง

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง

คาใชสอย 147,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล

ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ

ศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

ใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางในกรณีปฎิบัติงานเรงดวน

จําเปน นอกเวลาราชการปกติ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียนตางๆ คาจางเหมาบริการ

คาระวางบรรทุก คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

คาวารสาร คาถายเอกสาร ฯลฯ



จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
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- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ

โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการปฎิบัติงานในสํานักงาน

เชน กระดาษ ดินสอ หมึก ปากกา ไมบรรทัด สมุดบัญชี ซอง

แบบพิมพตาง ๆ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกต ิเชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ

คาวัสดุ 185,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่85 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ

เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล หัวเทียน หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวเพื่อใชในสํานักงาน

เชน กระติกน้ํารอน ชุดการแฟ จาน ชอน แกว ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ปลั๊กไฟ สวิตซ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล

น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ



จํานวน

จํานวน
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จํานวน
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รวม

จํานวน

จํานวน

วัสดุอื่น 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะและไมเขา

ประเภทตาง ๆ ขางตน

วัสดุคอมพิวเตอร 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล

เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก

กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เมาส ฯลฯ

คาครุภัณฑ 24,600 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพื่อจายเปนคาฝากสงไปรษณีย พัสดุ ในกิจการของเทศบาล

งบลงทุน 24,600 บาท

คาสาธารณูปโภค 15,000 บาท

คาบริการไปรษณีย 15,000 บาท

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 2,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

(โดยซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ที่ใชอยูในขณะนั้น)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่23 ลําดับที่ 6

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

(โดยซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ที่ใชอยูในขณะนั้น)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่23 ลําดับที่ 4



 

 

 

 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 
 



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,757,000 บาท

งบบุคลากร 527,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง 155,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป

คาจางลูกจางประจํา 273,500 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 527,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 74,500 บาท

คาใชสอย 1,230,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง

ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัด

เทศบาล
งบดําเนินงาน 1,230,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ

และคาใชจายอื่นที่จําเปน คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม

พวงมาลา คาชดใช คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในกิจการของเทศบาล เชน

คาจางเหมาคนงาน,คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก

หนังสือ คาวารสาร คาธรรมเนียม และลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ



รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

งานเทศกิจ 24,000 บาท

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 654,500 บาท

งบดําเนินงาน 432,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 24,000 บาท

- เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่

เทศกิจ อัตราเดือนละ 2,000.-บาท/คน ตั้งจายไว 24,000.- บาท

งบดําเนินงาน 24,000 บาท

คาตอบแทน 24,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ

เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร วิทยุมือถือ รถดับเพลิง ฯลฯ

และเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ

เชน อาคารสํานักงาน ฯลฯ

โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมประชาชนและ

พนักงานปองกันเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่88 ลําดับที่ 2

คาใชสอย 180,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

- เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบ ีฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงพาหนะ

เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก

นอตและสกร ูฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 บาท

คาวัสดุ 252,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000 บาท

คาครุภัณฑ 222,500 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะและเขาประเภทขางตน

งบลงทุน 222,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการดับเพลิง เชน สายสูบน้ําดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง ขอตอสงน้ําดับเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง

เชือกนิรภัย ถังดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุอื่น 2,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 200,000 บาท

เบาะรองนอน 9,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเบาะรองนอน ขนาด 3.5 ฟุต

จํานวน 6 ลูก

(ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาทองตลาด)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่24 ลําดับที่ 3

เตียงสองชั้น 13,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงสองชั้น ขนาด 3.5 ฟุต

จํานวน 3 เตียง

(ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาทองตลาด)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่24 ลําดับที่ 2

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ

ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม

รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง ฯลฯ



 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 
 



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

เงินเดือนพนักงาน 681,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล

พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

งบบุคลากร 811,500 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 811,500 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,641,500 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ

พนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวแกพนักงานจางทั่วไป 

ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา

เงินประจําตําแหนง 10,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองการศึกษา

คาใชสอย 310,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวน

จําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ

งบดําเนินงาน 786,000 บาท

คาตอบแทน 10,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาในกิจการของเทศบาล เชน

คาจางคนงาน,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาวารสาร

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการ

คาระวางบรรทุก คาซักฟอก คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง

ประปา คาโฆษณาเผยแพร คาประกันภัยรถยนต ฯลฯ



จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ

และคาใชจายในการจัดสงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเดินทาง

ไปเขารวมกิจกรรมในประเทศและตางประเทศ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย                 

ที่ มท 0893.2/ว 1571 ลว. 31 พ.ค.53)

และคาใชจายอื่นที่จําเปน คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม

พวงมาลา คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ฟวส สวิตซไฟฟา

สายไฟฟา หลอดไฟฟา ชิ้นสวนวิทย ุมวนเทป อะไหลของ

วิทยุเทป เครื่องเสียงตามสาย ลําโพง ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในสํานักงาน

เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ

แฟมกระดาษไข กระดาษถายเอกสาร แบบพิมพตาง ๆ มูลี ่ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร กลองถายรูป

เครื่องปรับอากาศ รถยนต สิ่งกอสรางตางๆ ฯลฯ

คาวัสดุ 235,000 บาท

วัสดุกอสราง 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสรางประเภทตาง ๆ

สําหรับปรับปรุงซอมแซมอาคารสิ่งกอสรางทั้งภายในและ

ภายนอก ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงยาว

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด

แกวน้ํา จานรอง น้ํายาดับกลิ่น ชุดกาแฟ จาน ชอน ฯลฯ



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงพาหนะ เชน

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปนนอตและสกร ูฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล

เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแบบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

แผนกรองแสง เมาส แผน CD DVD ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรกิจการ

และขาวสารของทางเทศบาล เชน กระดาษเขียน โปสเตอร

พูกันและส ีฟลม ถานใสกลองถายรูป แถบบันทึกเสียงหรือภาพ

คารูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการ ลาง อัด ขยาย แบตเตอรี่

มวน Mini DV แผน CD DVD ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน

น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเตา ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 231,000 บาท

คาไฟฟา 160,000 บาท

วัสดุอื่น 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ที่ไมเขาลักษณะและเขาประเภทขางตน ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตในศูนยการเรียนรู

และเทคโนโลยีชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทหรือคาใชบริการโทรศัพทในการ

ติดตอราชการในศูนยการเรียนรู และเทคโนโลยีชุมชนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท 36,000 บาท



รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

งบลงทุน 44,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000 บาท

เกาอี้ทํางาน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว

(ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาทองตลาด)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่25 ลําดับที่ 4

คาครุภัณฑ 44,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง

(โดยซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ที่ใชอยูในขณะนั้น)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่26 ลําดับที่ 2

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ส ีจํานวน 1 เครื่อง

(โดยซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ที่ใชอยูในขณะนั้น)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่26 ลําดับที่ 3

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

(โดยซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ที่ใชอยูในขณะนั้น)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่26 ลําดับที่ 1

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี 17,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,499,800 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 260,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

เงินเดือนพนักงาน 1,245,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

งบบุคลากร 1,529,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,529,700 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก

พนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ของขาราชการสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน 2,292,100 บาท

คาตอบแทน 20,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 216,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในกิจการของเทศบาล เชน

คาจางเหมาคนงาน ฯลฯ

คาใชสอย 1,289,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยจายเปน

คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสด ุอุปกรณ

คาเชาเครื่องเสียง คาปายประชาสัมพันธ คาลางอัดรูป คาใชจาย

ในการตกแตงเวท ีและ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดงาน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่66 ลําดับที่ 4



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันแมแหงชาติ

โดยจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสด ุอุปกรณ

คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเปน

ในการจัดโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่73 ลําดับที่ 17

โครงการเชื่อมความสัมพันธครู นักเรียน ผูปกครอง 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันพอแหงชาติ

โดยจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสด ุอุปกรณ

คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ในการ

จัดโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่73 ลําดับที่ 18

โครงการจัดงานวันแม 5,000 บาท

โครงการจัดงานวันพอ 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการทัศนศึกษา

นอกสถานที ่โดยจายเปนคาเชาเหมายานพาหนะ คาวัสดุ

คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่72 ลําดับที่ 15

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ

ระหวาง ครู นักเรียน ผูปกครอง โดยจายเปนคาปายประชาสัมพันธ

คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาอัด

ขยายรูป คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัด

โครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่65 ลําดับที่ 2

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษา 120,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเยี่ยมบานนักเรียน

โดยจายเปนคาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสาร

คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัด

โครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่72 ลําดับที่ 14

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 บาท

โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมความเปนเลิศ

และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยจายเปนคาตอบแทน

วิทยากร คาจัดทําเอกสารเผยแพรความรู คาวัสดุอุปกรณ

คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ

คาดอกไมประดับตกแตงสถานที่จัดงาน และคาใชจายอื่น

ที่จําเปนในการจัดโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่70 ลําดับที่ 11

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

ในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไดแก

เมล็ดพันธุพืช ปุย ดินถุง พลั่ว จอบ เสียม บุงกี้

กระถางตนไม ชอนและสอมพรวน คราด ถัง

มีดดายหญา บัวรดน้ําพลาสติก และคาใชจายอื่น

ที่จําเปนในการจัดโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่65 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมความเปนเลิศและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 10,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- คาอาหารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(จํานวน 245 วัน ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 20.- บาท)

จํานวน 490,000.- บาท

- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรตาม

จํานวนเด็กเล็ก 100 คน ๆ ละ 1,700.- บาท

จํานวน 170,000.- บาท

- คาหนังสือ จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก 100 คน

คนละ 200.- บาท จํานวน 20,000.- บาท

- คาอุปกรณการเรียน จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก

100 คน ๆ ละ 200.- บาท จํานวน 20,000.- บาท

- คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก

100 คน ๆ ละ 300.- บาท จํานวน 30,000.- บาท

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรตามจํานวน

เด็กเล็ก 100 คน ๆ ละ 430.- บาท 

จํานวน 43,000.- บาท 

ทั้งนี้จะเบิกจายเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริม

และปองกันโรคในชองปากเด็ก โดยจายเปน

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ

โครงการ คาอุปกรณแปรงฟน ยาสีฟน คาจัดทํา

เอกสารเผยแพรความรู คาตอบแทนวิทยากร

และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่66 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 773,000 บาท

โครงการสงเสริมและปองกันโรคในชองปากเด็กกอนเกณฑ 20,000 บาท

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีวันขึ้นปใหม 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม

โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ

คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ

จัดโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่71 ลําดับที่ 13



รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงยาว และโรงเรียน

บานทุงยาว ทั้งนี้จะเบิกจายเมื่อไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

งบลงทุน 26,000 บาท

คาวัสดุ 983,100 บาท

คาอาหารเสริม (นม) 983,100 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องซักผา 18,000 บาท

เครื่องชั่งน้ําหนัก 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบคานสมดุล

พรอมที่วัดสวนสูง  จํานวน 1 เครื่อง

(ตั้งจายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ

สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่26 ลําดับที่ 4

คาครุภัณฑ 26,000 บาท

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,652,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับเปนคาอาหารกลางวัน

ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานทุงยาว ทั้งนี้จะเบิกจายเมื่อ

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่107 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุน 1,652,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซักผาแบบธรรมดา 

ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

(ตั้งจายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ

สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่26 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน 1,652,000 บาท



 

 

 

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 
 



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล

พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 12,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,514,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน 871,800 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,940,900 บาท

งบบุคลากร 1,514,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง 288,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม และเงินประจําตําแหนงของพยาบาลวิชาชีพ

คาจางลูกจางประจํา 235,100 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ

ของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เงินประจําตําแหนง 84,000 บาท

คาตอบแทน 63,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่ในกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

งบดําเนินงาน 366,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวน

จําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูควบคุมตรวจการจางและผูควบคุมงาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท



จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล,

ลูกจางที่มีสิทธิไดรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่น

คาใชสอย 208,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ

และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาในกิจการของเทศบาล เชน

คาจางเหมาคนงาน ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ

ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟม กระดาษถายเอกสาร

แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 บาท

คาวัสดุ 95,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน

กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ

ลาง อัด ขยาย ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน งานครัว เชน แปรง ไมกวาด

แกวน้ํา จานรอง น้ํายาดับกลิ่น ชุดกาแฟ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง ถุงเทา

รองเทา ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 60,000 บาท

- เพื่อจายสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพ

งานสาธารณสุขมูลฐาน ในพื้นที่เขตชุมชน - หมูบาน ๆ ละ

20,000.- บาท โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท

0810.5/ว 1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2560

เงินอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ แถบพิมพสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร แผนกรองแสง เมาส ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน 60,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน

แอลกอฮอล วัคซีน น้ํายาพนหมอกควัน เคมีภัณฑ สายยาง

เวชภัณฑ น้ํายากําจัดแมลงวัน คลอรีน ผงซักฟอก ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 100,000 บาท

คาวัสดุ 3,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3,000 บาท

งานโรงพยาบาล 3,000 บาท

งบดําเนินงาน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับวารสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ

คาธรรมเนียมตาง ๆ คากําจัดสุนัขไมปรากฏเจาของ

คาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ คาจางเหมาบริการ คาระวางบรรทุก

คาทําประกันภัยรถยนต ฯลฯ

คาวัสดุ 80,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 20,000 บาท

งบดําเนินงาน 100,000 บาท

คาใชสอย 20,000 บาท

วัสดุอื่น 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทขางตน

เชน คาเครื่องมือเครื่องใชในการรักษาความสะอาด คาถังขยะ

มูลฝอย ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล

วัคซีน น้ํายาพนหมอกควัน เคมีภัณฑ สายยาง เวชภัณฑ

น้ํายากําจัดแมลงวัน คลอรีน ผงซักฟอก ฯลฯ



 

 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,671,100 บาท

งบบุคลากร 1,851,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง 292,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล

พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,851,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,479,200 บาท

คาตอบแทน 50,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองชาง

งบดําเนินงาน 490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวแกพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 38,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล

และลูกจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่น

คาใชสอย 384,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจาง ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวน

จําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาในกิจการของเทศบาล เชน

คาจางเหมาคนงาน คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ

เขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 334,000 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ

และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

- เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการปฎิบัติงานในสํานักงาน

เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000 บาท

คาวัสดุ 55,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 25,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร และอื่น ๆ ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาวัสด ุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล

เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

แผนกรองแสง เมาส ฯลฯ

คาสาธารณูปโภค 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน

โปสเตอร ฟลม รูปสีและขาวดํา ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน

น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท

คาบริการไปรษณีย 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาฝากสงไปรษณีย พัสดุ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ



รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 10,000 บาท

งบลงทุน 329,500 บาท

คาครุภัณฑ 29,500 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ

ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึง

คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี ้จํานวน 1 ชุด

(ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตั้งจายตามราคาทองตลาด)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่28 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว

(ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตั้งจายตามราคาทองตลาด)

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่28 ลําดับที่ 3

โตะทํางาน 9,500 บาท

กอสรางอาคารพาณิชยชั้นเดียว 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารพาณิชยชั้นเดียว

ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 3.50 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุงยาวกําหนด

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่15 ลําดับที่ 5

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 300,000 บาท

อาคารตาง ๆ



รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

งานไฟฟาถนน 1,780,000 บาท

งบดําเนินงาน 620,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ฟวส สายไฟฟา

หลอดไฟฟา สวิตซไฟฟาและอุปกรณไฟฟาอื่น ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถ

ใชงานไดตามปกต ิเชน ซอมรถกระเชาไฟฟา ซอมแซมฝาบอพัก

ทางเทา ขุดลอกคูระบายน้ํา คาถมลูกรัง ถนนที่ชํารุดเสียหายใน

สายตาง ๆ ซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ฯลฯ

คาวัสดุ 220,000 บาท

คาใชสอย 300,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะเกินสิทธิ์

คาสาธารณูปโภค 100,000 บาท

คาไฟฟา 100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน

น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ



รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

งบลงทุน 1,060,000 บาท

โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมทางเทา

  

580,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ําขนาด 0.60 เมตร 

ระยะทาง 145 เมตร พรอมทางเทา 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุงยาวกําหนด

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่12 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายหวยน้ําตกถึงคลองทุงยาว

480,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 140 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุงยาวกําหนด

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่11 ลําดับที่ 1

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,060,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

- เพื่อจายอุดหนุนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ รายละเอียดตามที่

เทศบาลตําบลทุงยาวกําหนด

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท

เงินอุดหนุน 100,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

งานสวนสาธารณะ 270,000 บาท

คาวัสดุ 130,000 บาท

วัสดุกอสราง 60,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ เชน เครื่องเลนกลางแจง เครื่องตัดหญา ฯลฯ

งบดําเนินงาน 240,000 บาท

คาใชสอย 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใช ในการเกษตร เชน พันธุไมตาง ๆ

กระถาง ไมดอกไมประดับ ปุย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ

วัสดุอื่น 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน

น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

วัสดุการเกษตร 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ ในการซอมแซมสิ่งกอสราง

เชน ไม ส ีสังกะส ีปูนซิเมนต หิน ทราย ตะปู เหล็กเสน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสนามเด็กเลน

คาไฟฟา 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสนามเด็กเลน

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทขางตน

เชน เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ฯลฯ

คาสาธารณูปโภค 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ

ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ

ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 30,000 บาท

งบลงทุน 30,000 บาท

คาครุภัณฑ 30,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,025,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาในกิจการของเทศบาล เชน

คาจางเหมาคนงาน คารับวารสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ

คาธรรมเนียมตาง ๆ คากําจัดสุนัข ไมปรากฏเจาของ

คาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ คาจางเหมาบริการ คาระวางบรรทุก

คาทําประกันภัยรถยนต ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,800,000 บาท

งบดําเนินงาน 2,430,000 บาท

คาใชสอย 1,900,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงพาหนะ

เชน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา และวิทยุ เชน ฟวส สายไฟฟา

สวิตซไฟฟา ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถบรรทุกขยะมูลฝอย

รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอกควัน

ซอมแซมมอเตอร ฯลฯ

คาวัสดุ 530,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน

แอลกอฮอล วัคซีน น้ํายาพนหมอกควัน เคมีภัณฑ สายยาง

เวชภัณฑ น้ํายากําจัดแมลงวัน คลอรีน ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน

น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเตา ฯลฯ



จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเพื่อการเกษตร เชน สารเคมีปองกัน

และกําจัดศัตรูพืช ปุย ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 500,000 บาท

งบลงทุน 595,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 595,000 บาท

วัสดุอื่น 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทขางตน

เชน คาเครื่องมือเครื่องใชในการรักษาความสะอาด

คาถังขยะมูลฝอย ฯลฯ

โครงการปรับปรุงบอเก็บสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงบอเก็บสิ่งปฏิกูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลังคาคลุมบอเก็บสิ่งปฏิกูลแบบโปรงแสง

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร

2. งานถมหินฝุนลานดานขางบอเก็บสิ่งปฏิกูล

ปริมาตร 90 ตารางเมตร ปริมาตรหินฝุน 9 ลูกบาศกเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กําหนด

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่99 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยการขุดหลุม

ฝงกลบ ปรับเกลี่ย ขนยาย ปริมาณขยะไมนอยกวา

3,600 ลูกบาศกเมตร พรอมถมดินลูกรัง ปรับเกลี่ย

เสนทางเขา - ออก ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร

ระยะทาง 600 เมตร ปริมาตรดินลูกรัง

300 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ

กําหนดไมนอยกวา 3 ไตรมาส ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่99 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงบอเก็บสิ่งปฏิกูล 95,000 บาท



 

 

 

 

 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 
 



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 บาท

โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักปลัด)

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู

และขับเคลื่อนกิจกรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การลดรายจาย เพิ่มรายได และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ

บริหารจัดการดานตาง ๆ ตามโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว. 24 สิงหาคม 2553

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่104 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน 5,000 บาท

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน (สํานักปลัด)

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู ทบทวน

และจัดทําแผนชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชน

แบบบูรณาการและนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น

ตามโครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0891.4/ว 856

ลว. 12 มีนาคม 2553

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่94 ลําดับที่ 2

งบดําเนินงาน 635,000 บาท

คาใชสอย 635,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 635,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม 5,000 บาท

โครงการจัดเวทีประชาคม (สํานักปลัด)

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีประชาคม ตามโครงการ

จัดเวทีประชาคมของเทศบาล โดยจายเปน คาปายโครงการ

คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่95 ลําดับที่ 3



จํานวน

จํานวน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 50,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตร ี(สํานักปลัด)

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู

และศึกษาดูงานดานตาง ๆ ตามความสนใจ เพื่อสงเสริม

การมีสวนรวมของสตร ีเพิ่มพูนความรูและประสบการณ

ดานตาง ๆ ใหแกกลุมสตร ีตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

กลุมสตร ีโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตง

สถานที ่คาใชจายในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม คาวัสดุ

เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่104 ลําดับที่ 1

50,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและผูพิการ (สํานักปลัด)

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ในวันสําคัญใหแกผูสูงอาย ุผูพิการ กิจกรรมการแขงขัน

กีฬาพื้นบาน กิจกรรมการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุผูพิการ โดยจาย

เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่

คาใชจายในพิธีเปด - ปด คาวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ

คาสมนาคุณวิทยากร ของที่ระลึก คาปายโครงการ

คาวัสดุอุปกรณกีฬาพื้นบาน คาเชาที่พัก คายานพาหนะ

คาของสมนาคุณในการดูงาน คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่76 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและผูพิการ



จํานวน

จํานวน บาท30,000โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน 120,000 บาท

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน (สํานักปลัด)

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการฝกอบรมใหความรู

และศึกษาดูงานดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณใหแก

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจางเทศบาล

ผูนําชุมชน กลมตาง ๆ และประชาชนที่สนใจ เพื่อเปนการพบปะ

แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับคณะผูบริหาร หรือผูนําชุมชน

ในตางพื้นที ่และนําเสนอแนวทางในดานตาง ๆ ที่เปนประโยชน

ตอการพัฒนาทองถิ่นตอไป ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน

โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช และการตกแตงสถานที่

คาใชจายในพิธีเปด - ปด คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ

คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาของสมนาคุณ

ในการดูงาน คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่95 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (สํานักปลัด)

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู

และสงเสริมใหกลุมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมีการ

รวมกลมกันทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรความสามารถ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบําเพ็ญสาธารณประโยชน

ตอชุมชน พรอมทั้งศึกษาดูงานนอกสถานที ่ตามโครงการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยจายเปน

คาวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร

คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาปายไวนิลโครงการ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่18 ลําดับที่ 7



จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการสานสัมพันธกีฬาสูงวัย 30,000 บาท

โครงการสานสัมพันธกีฬาสูงวัย (สํานักปลัด)

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาและ

นันทนาการใหแกผูสูงอายุชุมชน และเขารวมแขงขันกีฬากับ

หนวยงานอื่น ตามโครงการสานสัมพันธกีฬาผูสูงวัย โดยจายเปน

คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาปายไวนิลโครงการ 

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่13 ลําดับที่ 3

โครงการแกไขปญหายาเสพติด (กองสาธารณสุข)

- เพื่อจายเปนคาแกไขปญหายาเสพติดใหประชาชนตระหนัก

ในพิษภัยของยาเสพติด โดยจายเปนคาปาย คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่102 ลําดับที่ 2

โครงการแกไขปญหายาเสพติด 10,000 บาท

โครงการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 30,000 บาท

โครงการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน (สํานักปลัด)

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมใหความรู หรือสนับสนุน

ใหมีการถายทอดความรู หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพ การจัดการ หรือการตลาดใหแกประชาชนที่สนใจ

ตลอดจนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการสงเสริมอาชีพ

ใหแกประชาชน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ

ตกแตงสถานที ่คาใชจายในพิธีเปด - ปด คาวัสด ุเครื่องเขียน

และอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 

คาของสมนาคุณในการดูงาน คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หนาที ่20 ลําดับที่ 3



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการแกไขปญหาสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดบริการสาธารณสุข การปฏิบัติงาน

การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่102 ลําดับที่ 3

โครงการคุมครองผูบริโภค 10,000 บาท

โครงการแกไขปญหาสาธารณสุข 10,000 บาท

โครงการจัดการน้ําเสียชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดการน้ําเสียในชุมชน

โดยจายเปนคาจางเหมาปาย วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่103 ลําดับที่ 6

โครงการจัดการขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดการขยะมูลฝอย โดยจายเปนคาวิทยากร

วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่103 ลําดับที่ 5

โครงการจัดการน้ําเสียชุมชน 10,000 บาท

โครงการคุมครองผูบริโภค (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมคุมครองผูบริโภคโดยการ

ใหความรูในการบริโภคแกประชาชนอยางถูกตอง

และถูกวิธีโดยจายเปนคาปาย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่103 ลําดับที่ 4

โครงการจัดการขยะมูลฝอย 30,000 บาท

โครงการปองกันแกไขปญหาโรคเอดส (กองสาธารณสุข)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงคและปองกันโรคเอดส

โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่103 ลําดับที่ 8

โครงการปองกันแกไขปญหาโรคเอดส 10,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการปองกันไขเลือดออก 30,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชน

(กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสนับสนุนดูแล

สุขภาพประชาชน โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่102 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชน 50,000 บาท

โครงการปองกันไขเลือดออก (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงคและปองกันไขเลือดออก

โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่103 ลําดับที่ 9

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา (กองสาธารณสุข)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา

โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่104 ลําดับที่ 11

โครงการเมืองนาอยู (กองสาธารณสุข)

- เพื่อจายเปนคารณรงคจัดบานเรือนประชาชนใหถูกสุขลักษณะ

และปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนเมืองนาอยู โดยจายเปนคาจางเหมา

ปาย วัสดุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่103 ลําดับที่ 10

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 20,000 บาท

โครงการเมืองนาอยู 20,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ 20,000 บาท

โครงการสถานที่ทํางานนาทํางาน (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมสถานที่ทํางานใหนาทํางาน

โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่104 ลําดับที่ 13

โครงการสนับสนุนสรางสุขภาพ 10,000 บาท

โครงการสถานที่ทํางานนาทํางาน 5,000 บาท

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุผูพิการ (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมดําเนินงานสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ

ผูพิการ โดยจายเปนคาวิทยากร ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่104 ลําดับที่ 12

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธในครอบครัว

ตลอดจนพัฒนาการเด็กและครอบครัวอบอุน โดยจายเปน

คาปายคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่103 ลําดับที่ 7

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 10,000 บาท

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนสรางสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ สงเสริมสุขภาพประชาชน

โดยจายเปนคาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่104 ลําดับที่ 14

โครงการสุขาภิบาลอาหาร (กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมสุขาภิบาลอยางถูกสุขลักษณะ

เพื่อใหประชาชนมีสภาพแวดลอมที่ด ีโดยจายเปนคาปาย

คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่104 ลําดับที่ 15



จํานวน

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ(กองสาธารณสุขฯ)

- เพื่อจายเปนคาดําเนินงานจัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนตระหนักและเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจายเปนคาปาย วัสด ุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่104 ลําดับที่ 16

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 บาท



 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม    

และนันทนาการ 

 

 

 

 



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

งบดําเนินงาน 406,000 บาท

คาใชสอย 376,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 406,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 70,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา โดยจายเปน

คาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ การแขงขัน

คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนเจาหนาที่ประจํา

สนาม คาปายประชาสัมพันธ คาเครื่องดื่ม ในการแขงขัน

คาอัดขยายรูป คาเชาเครื่องเสียง คาชุดนักกีฬา และ

คาใชจายอื่นที่จําเปนในการแขงขันกีฬา ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่82 ลําดับที่ 1

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาในกิจการของเทศบาล

เชน คาจางคนงาน ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 216,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ เชน เครื่องออกกําลังกาย ฯลฯ

โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกับหนวยงานอื่น 50,000 บาท

โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกับหนวยงานอื่น

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กับหนวยงานอื่น โดยจายเปนคาชุดนักกีฬา คาอาหารวาง

พรอมเครื่องดื่ม คาสมัคร และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ

จัดโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่82 ลําดับที่ 2



รวม

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

คาวัสดุ 30,000 บาท

วัสดุกีฬา 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาทุกศาสนา โดยจายเปน

คาตกแตงสถานที ่คาดอกไม ธูปเทียน คาภัตตาหารถวายพระ

คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน

ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

งบดําเนินงาน 1,450,000 บาท

คาใชสอย 1,450,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เชนลูกฟุตบอล ตะกรอ ตาขายกีฬา

ไมแบดมินตัน ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 1,450,000 บาท

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โดยจายเปนคาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาเชาเวทีการแสดง

และเครื่องเสียง คาจัดทําแพลอยกระทง คาดอกไม

คาสายสะพาย คากระแสไฟฟา และคาธรรมเนียม

ติดตั้งมิเตอร คาปายประชาสัมพันธ คาตกแตงเวที

และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดงาน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่102 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีตรุษจีน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตรุษจีน โดยจายเปน

คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ

และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่103 ลําดับที่ 4

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง 120,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีตรุษจีน 250,000 บาท



จํานวน

จํานวน

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต 70,000 บาท

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีไหวพระจันทร

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีไหวพระจันทร

โดยจายเปนคาโคมไฟเต็งลั้ง และคาพลุ ดอกไมไฟ คาปาย

ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ คาโลรางวัล

คาเงินรางวัล คาของขวัญสมนาคุณ ตั้งโตะไหวพระจันทร

คาลางอัดรูปและอัดวีดีโอ คาโคมไฟยี่เปง คาแสดงเชิดสิงโต

คาจางทําโตะไหวพระจันทร คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาจาง

ทําดอกไม คาเชาเวทีพรอมเครื่องขยายเสียง คาสายสะพาย

คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณไฟฟา คาไฟฟาและติดตั้งมิเตอร

คาตกแตงเวทีและซุมประตู (ตกแตงสถานที)่ คาตอบแทน

วงดนตรี คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาใชจายอื่นที่จําเปน

ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่102 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต

โดยจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา คาของที่ระลึก

ผูสูงอาย ุคาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ

คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเปน

ในการจัดงาน ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนาที ่102 ลําดับที่ 3

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีไหวพระจันทร 1,000,000 บาท



 

 

 

 

 

 

แผนงานการพาณิชย 

 

 

 

 
 



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

งบดําเนินงาน 618,000 บาท

คาใชสอย 138,000 บาท

แผนงานการพาณิชย

งานตลาดสด 618,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ

ใชงานไดตามปกติ

คาวัสดุ 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาในกิจการของเทศบาล

เชน คาจางเหมาคนงาน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 108,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 430,000 บาท

คาไฟฟา 400,000 บาท

วัสดุอื่น 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นที่ไมเขาลักษณะและประเภทขางตน

เชน คาเครื่องมือเครื่องใชในการรักษาความสะอาด ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เชน ผงซักฟอก เคมีภัณฑ สายยาง ฯลฯ

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในตลาดเทศบาลตําบลทุงยาว

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาในตลาดเทศบาลตําบลทุงยาว

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 บาท



 

 

 

 

 

 

แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 



รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

งบกลาง 4,768,560 บาท

งบกลาง 4,768,560 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 4,768,560 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ 750,000 บาท

- เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ ตามหนังสือดวนที่สุด

ที่ มท 0810.6/ว 1236 ลงวันที ่23 มิถุนายน 2560

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 2,694,000 บาท

- เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสราง

หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอาย ุตามหนังสือดวนที่สุด

ที่ มท 0810.6/ว 1236 ลงวันที ่23 มิถุนายน 2560

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคมผูประกันตน มาตรา 33 โดยตั้งจายจากรายจาย

คาจางชั่วคราว เปนเงิน 2,770,400.- บาท ในอัตรารอยละ 5

เปนเงิน 138,520.- บาท เทศบาลฯ ตั้งจายทั้งสิ้น 140,000.- บาท

สํารองจาย 314,460 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายฉุกเฉินหรือมีความจําเปนที่จะตอง

จายไดตามความเหมาะสม หรือในกรณีที่หนวยงานตาง ๆ

ไมมีงบประมาณที่จะเบิกจาย หรือมีแตไมเพียงพอกับความ

จําเปนที่ตองจาย กรณีไมไดตั้งจายไวในงบประมาณรายจาย

หรือกรณีมีรายจาย นอกเหนือไปจากงบประมาณรายจายที่

ไดรับอนุมัติ สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายใหเปน

อํานาจของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2541 หมวด 2 ขอ 19

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 12,000 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตามหนังสือดวนที่สุด

ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2560



จํานวน

จํานวน

รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน 95,000 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ

สวนทองถิ่นตามกฎหมายฯ ตั้งจายตามหนังสือ

ที่ มท0407/ว 1187 ลงวันที ่24 พฤษภาคม 2542

โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับตาม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561 ไมรวม

เงินอุดหนุน เปนเงิน 21,374,800.- บาท เมื่อคํานวณ

รอยละ 2 เปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

(21,374,800*2/100) = 427,496.- บาท ทางเทศบาลฯ

ตั้งจายไว 427,500.- บาท

รายจายตามขอผูกพัน ประกอบดวย

1. เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

ตั้งไว 35,000.- บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แหงประเทศไทย ตามขอบังคับสันนิบาต โดยตั้งจายในอัตรา

รอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงประจําปที่ผานมา

ป 2559 มีรายรับจริงไมรวมเงินกู และเงินอุดหนุนทุกประเภท

เปนเงิน 20,992,422.76.- บาท เมื่อนํามาคํานวณรอยละ

เศษหนึ่งสวนหกเปนเงินสมทบทสมาคมสันนิบาตเทศบาล (20,992,422.76 x 1/6/100) = 

34,987.37 บาท 

ทางเทศบาลฯ ตั้งจายไว 35,000.-บาท

2. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว 60,000.- บาท

- เพื่อจายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1110 ลงวันที่

3 เมษายน 2550 และ ที่ มท 0819.3/ว 1263

ลงวันที ่30 พฤษภาคม 2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 427,500 บาท



จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจํา (รายเดือน)

จํานวน 2 คน

- เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ

ขาราชการสวนทองถิ่น

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 330,800 บาท

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 4,800 บาท
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