
   
      

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
เขต/อำเภอ ลับแล    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตำบล ทุ่งยั้ง 
  เขต/อำเภอ ลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  53210 

      
   

พื้นที่ 8.29 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 9,915 คน 

ชาย 4,630 คน 

หญิง 5,285 คน 
   

   

 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 



   

ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

 

 

 

 

 

 

 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งย้ัง      

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั้งจึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 94,147,037.30 บาท 
   

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 40,435,618.85 บาท 
   

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 37,687,144.87 บาท 
   

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 
โครงการ รวม 3,258,000.00 บาท 

   

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 
5,241,100.00 บาท 

  

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 4,480,666.01 บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
  

(1) รายรับจริง จำนวน 67,030,626.01 บาท ประกอบด้วย 
   

หมวดภาษีอากร จำนวน 192,242.00 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จำนวน 461,122.60 บาท 

   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 502,057.20 บาท 
   

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จำนวน 0.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 288,510.43 บาท 



   

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 28,027,061.78 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 37,559,632.00 บาท 
  

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 403,044.00 บาท 
  

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 50,270,126.44 บาท ประกอบด้วย 
   

งบกลาง จำนวน 22,638,044.83 บาท 
   

งบบุคลากร จำนวน 16,200,623.00 บาท 
   

งบดำเนินงาน จำนวน 9,591,543.61 บาท 
   

งบลงทุน จำนวน 375,835.00 บาท 
   

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
   

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,464,080.00 บาท 
  

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 433,714.00 บาท 
  

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,255,721.67 บาท 
  

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  คำแถลงงบประมาณ     

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 

        
        

  รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 737,794.75 578,000.00 478,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

725,790.40 638,000.00 652,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,023,896.70 900,000.00 750,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 227,475.00 240,000.00 330,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,714,956.85 2,356,000.00 2,210,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 38,319,674.24 35,780,000.00 34,950,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

38,319,674.24 35,780,000.00 34,950,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 41,091,720.00 38,364,000.00 38,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

41,091,720.00 38,364,000.00 38,000,000.00 

รวม 82,126,351.09 76,500,000.00 75,160,000.00 
 

 

 

 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 26,193,048.89 28,519,980.00 28,890,400.00 

  งบบุคลากร 18,716,552.00 22,115,020.00 23,391,600.00 

  งบดำเนินงาน 14,440,023.46 19,295,760.00 18,488,000.00 

  งบลงทุน 1,667,991.50 3,286,700.00 2,360,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,321,165.14 3,282,540.00 2,030,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 63,338,780.99 76,500,000.00 75,160,000.00 

รวม 63,338,780.99 76,500,000.00 75,160,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

  

 

   

      

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
        

 

 

 

 

 

 



        

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 

        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,502,500 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,389,880 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 10,355,520 

  แผนงานสาธารณสุข 4,141,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 9,620,700 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,110,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,130,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 28,890,400 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 75,160,000 
 

 

 

 

 

 

 

 



          
หน้า : 1/1 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
           

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
           

อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 
           

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                

    งาน 
งานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงานคลัง รวม 
   

งบ      
       

         

งบบุคลากร 7,362,400 1,841,100 2,523,400 11,726,900 
   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,400 0 0 2,848,400 
   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,514,000 1,841,100 2,523,400 8,878,500 
   

งบดำเนินงาน 3,355,000 936,400 1,444,200 5,735,600 
   

    ค่าตอบแทน 613,000 168,000 170,000 951,000 
   

    ค่าใช้สอย 1,451,000 616,000 798,000 2,865,000 
   

    ค่าวัสด ุ 525,000 56,400 185,000 766,400 
   

    ค่าสาธารณูปโภค 766,000 96,000 291,200 1,153,200 
   

งบลงทุน 30,000 0 0 30,000 
   

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 0 30,000 
   

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000 
   

    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000 
   

                              
รวม 

10,757,400 2,777,500 3,967,600 17,502,500 
   



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

    

งบ       
        

      

    

งบบุคลากร 1,245,480 0 1,245,480 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,245,480 0 1,245,480 
    

งบดำเนินงาน 540,000 564,400 1,104,400 
    

    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000 
    

    ค่าใช้สอย 510,000 245,000 755,000 
    

    ค่าวัสด ุ 0 317,000 317,000 
    

    ค่าสาธารณูปโภค 0 2,400 2,400 
    

งบลงทุน 0 40,000 40,000 
    

    ค่าครุภัณฑ์ 0 40,000 40,000 
    

                              
รวม 

1,785,480 604,400 2,389,880 
    

 
 
 
 
 
 
 

     



แผนงานการศึกษา 
           
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 

   

งบ      
       

         

งบบุคลากร 1,032,720 3,480,800 0 4,513,520 
   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,032,720 3,480,800 0 4,513,520 
   

งบดำเนินงาน 189,000 3,943,000 0 4,132,000 
   

    ค่าตอบแทน 0 35,000 0 35,000 
   

    ค่าใช้สอย 14,000 2,059,000 0 2,073,000 
   

    ค่าวัสด ุ 130,000 1,729,000 0 1,859,000 
   

    ค่าสาธารณูปโภค 45,000 120,000 0 165,000 
   

งบเงินอุดหนุน 0 1,605,000 105,000 1,710,000 
   

    เงินอุดหนุน 0 1,605,000 105,000 1,710,000 
   

                              
รวม 

1,221,720 9,028,800 105,000 10,355,520 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

     



แผนงานสาธารณสุข 
           
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม 

    

งบ       
        

      

    

งบบุคลากร 2,112,000 0 2,112,000 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,112,000 0 2,112,000 
    

งบดำเนินงาน 1,469,000 380,000 1,849,000 
    

    ค่าตอบแทน 58,000 0 58,000 
    

    ค่าใช้สอย 1,150,000 380,000 1,530,000 
    

    ค่าวัสด ุ 240,000 0 240,000 
    

    ค่าสาธารณูปโภค 21,000 0 21,000 
    

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000 
    

    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000 
    

                              
รวม 

3,581,000 560,000 4,141,000 
    

 
 
 
 
 
 
 

     



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
           
    งาน งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์ 
รวม 

      

งบ         
          

            

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 
      

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000 
      

                              
รวม 

20,000 20,000 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



แผนงานเคหะและชุมชน 
           
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ 
งานกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

  

งบ     
      

      

  

งบบุคลากร 3,793,700 0 0 0 3,793,700 
  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,793,700 0 0 0 3,793,700 
  

งบดำเนินงาน 788,000 959,000 1,150,000 1,300,000 4,197,000 
  

    ค่าตอบแทน 125,000 0 0 0 125,000 
  

    ค่าใช้สอย 338,000 484,000 980,000 740,000 2,542,000 
  

    ค่าวัสด ุ 120,000 475,000 170,000 560,000 1,325,000 
  

    ค่าสาธารณูปโภค 205,000 0 0 0 205,000 
  

งบลงทุน 0 1,550,000 0 80,000 1,630,000 
  

    ค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 0 80,000 110,000 
  

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,520,000 0 0 1,520,000 
  

                              
รวม 

4,581,700 2,509,000 1,150,000 1,380,000 9,620,700 
  

 
 
 
 
 
 

     



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
           
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

      

งบ         
          

      

      

งบดำเนินงาน 450,000 450,000 
      

    ค่าใช้สอย 450,000 450,000 
      

งบลงทุน 660,000 660,000 
      

    ค่าครุภัณฑ์ 660,000 660,000 
      

                              
รวม 

1,110,000 1,110,000 
      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                

    งาน งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 
    

งบ       
        

          

งบดำเนินงาน 390,000 630,000 1,020,000 
    

    ค่าใช้สอย 360,000 630,000 990,000 
    

    ค่าวัสด ุ 30,000 0 30,000 
    

งบเงินอุดหนุน 80,000 30,000 110,000 
    

    เงินอุดหนุน 80,000 30,000 110,000 
    

                              
รวม 

470,000 660,000 1,130,000 
    

 
     



แผนงานงบกลาง 
           
    งาน 

งบกลาง รวม 
      

งบ         
          

            

งบกลาง 28,890,400 28,890,400 
      

    งบกลาง 28,890,400 28,890,400 
      

                              
รวม 

28,890,400 28,890,400 
      



 



วันที่พมิพ์ : 28/8/2563  10:49:39 
         

หน้า : 1/1 

รายงานประมาณการรายรับ 
 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
 

อำเภอ ลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

        
                

  รายรับจริง ประมาณการ 

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

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 390,000.00 -23.08 % 300,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 378,299.39 482,072.44 499,140.75 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบำรุงท้องท่ี 52,212.95 42,799.40 48,241.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีป้าย 141,192.00 164,178.00 172,373.00 170,000.00 -5.88 % 160,000.00 

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 9,000.00 18,040.00 18,000.00 0.00 % 18,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 571,704.34 698,049.84 737,794.75 578,000.00     478,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรอง
ให้จำหน่ายเน้ือสัตว์ 

0.00 9,000.00 18,040.00 18,000.00 0.00 % 18,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

2,619.00 3,036.10 2,783.90 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการพนัน 

180.00 180.00 80.00 100.00 0.00 % 100.00 



     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

2,621.50 3,422.50 2,671.50 3,400.00 0.00 % 3,400.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ
หรือสิ่งปฏิกูล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

15,500.00 15,800.00 15,700.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎร 

5,080.00 5,970.00 6,900.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

1,790.00 2,030.00 1,450.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย 473,280.00 559,080.00 486,120.00 504,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

14,600.00 19,900.00 18,200.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 499,232.00 38,218.00 145,380.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

11,800.00 12,700.00 13,500.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ 

7,500.00 5,700.00 6,300.00 5,000.00 40.00 % 7,000.00 

     ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 3,200.00 3,700.00 3,700.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

870.00 600.00 720.00 500.00 0.00 % 500.00 



     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

2,170.00 2,870.00 4,245.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

1,042,042.50 682,206.60 725,790.40 638,000.00     652,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 215,680.00 246,095.00 310,875.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

     ดอกเบี้ย 1,069,294.10 835,385.34 713,021.70 700,000.00 -28.57 % 500,000.00 

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,284,974.10 1,081,480.34 1,023,896.70 900,000.00     750,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     ค่าขายแบบแปลน 135,800.00 83,300.00 19,700.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 87,960.00 163,540.00 207,775.00 160,000.00 56.25 % 250,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 223,760.00 246,840.00 227,475.00 240,000.00     330,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 527,791.34 556,067.74 556,241.93 500,000.00 400.00 % 2,500,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
กำหนดแผนฯ 

22,558,839.53 23,109,605.64 23,484,271.24 22,000,000.00 -9.09 % 20,000,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

3,867,796.35 4,214,012.28 3,857,265.68 4,000,000.00 -12.50 % 3,500,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 317,998.75 141,623.58 160,347.31 130,000.00 23.08 % 160,000.00 

     ภาษีสุรา 2,075,627.82 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 5,002,018.86 7,981,040.52 8,647,623.67 7,500,000.00 -4.00 % 7,200,000.00 



     ค่าภาคหลวงแร่ 100,897.46 94,710.07 105,327.64 90,000.00 33.33 % 120,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 64,794.33 62,299.74 76,262.77 60,000.00 16.67 % 70,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

1,012,740.00 1,691,950.00 1,432,334.00 1,500,000.00 -6.67 % 1,400,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 35,528,504.44 37,851,309.57 38,319,674.24 35,780,000.00     34,950,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป สำหรับ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

35,979,632.96 38,716,229.00 41,091,720.00 38,364,000.00 -0.95 % 38,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,979,632.96 38,716,229.00 41,091,720.00 38,364,000.00     38,000,000.00 

รวมทุกหมวด 74,630,618.34 79,276,115.35 82,126,351.09 76,500,000.00     75,160,000.00 



               
วันที่พมิพ์ : 28/8/2563  11:04:56 

    
หน้า : 1/1 

 

                          

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  75,160,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 478,000 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 300,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง   

  ภาษีป้าย จำนวน 160,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 18,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 652,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 18,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 3,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 100 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 3,400 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 500,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง   

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 15,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง   

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย จำนวน 15,000 บาท 



อาหารหรือสะสมอาหาร 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 5,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 15,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 50,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จำนวน 12,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 7,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 3,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 500 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 3,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 750,000 บาท 

  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 200,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ดอกเบี้ย จำนวน 500,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จำนวน 50,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 330,000 บาท 



  ค่าขายแบบแปลน จำนวน 80,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จำนวน 250,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,950,000 บาท 

  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จำนวน 2,500,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 20,000,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 3,500,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 160,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 7,200,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 120,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 70,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จำนวน 1,400,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 38,000,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

จำนวน 38,000,000 บาท 

    ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน   
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอลับแล    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

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

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
 

งานบริหารทั่วไป               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
 

    เงินเดือนนายก/รองนายก 717,312 725,760 725,760 725,800 0 % 725,800 
 

    
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง
นายก 

177,600 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 
 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 177,600 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

207,360 207,360 207,360 207,400 0 % 207,400 

 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,835,072 2,848,320 2,848,320 2,848,400     2,848,400 
 



  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 2,356,907 2,507,640 2,475,326 2,978,300 31.74 % 3,923,600 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200 151,200 151,200 160,200 1.87 % 163,200 
 

    เงินประจำตำแหน่ง 187,200 187,200 187,200 187,200 0 % 187,200 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 314,419 324,000 -33.33 % 216,000 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 34,935 36,000 -33.33 % 24,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,055,307 3,206,040 3,163,080 3,685,700     4,514,000 
 

รวมงบบุคลากร 5,890,379 6,054,360 6,011,400 6,534,100     7,362,400 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 7,400 500,000 0 % 500,000 
 

    ค่าเบี้ยประชุม 6,496 5,684 4,060 10,000 0 % 10,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 13,380 10,000 -50 % 5,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 67,150 69,900 47,500 48,000 0 % 48,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,540 58,600 52,500 75,000 -33.33 % 50,000 
 

รวมค่าตอบแทน 101,186 134,184 124,840 643,000     613,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 488,500 427,891.63 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 63,375 90,000 -44.44 % 50,000 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 447,600 564,000 -13.83 % 486,000 
 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 46,329 59,590 34,635 70,000 0 % 70,000 
 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า               
 



ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ 2,000 2,000 3,000 8,600 -41.86 % 5,000 
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,576 23,900.1 16,690 40,000 -25 % 30,000 
 

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 40,870 400,000 -100 % 0 
 

      โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

      โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 500 500 10,000 -100 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างเทศบาล 

17,950 19,740 19,550 20,000 -100 % 0 

 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

500,000 400,000 386,600 400,000 -100 % 0 
 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

0 0 0 0 100 % 300,000 
 

      
โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลและการเลือกตั้งอื่น 
ๆ 

0 0 0 0 100 % 400,000 

 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 132,727.15 95,847.6 123,755.2 170,000 -58.82 % 70,000 
 

รวมค่าใช้สอย 1,213,082.15 1,029,469.33 1,136,575.2 1,782,600     1,451,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 



    วัสดุสำนักงาน 190,944 216,473 200,000 200,000 -10 % 180,000 
 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,639 59,548 7,180 50,000 -40 % 30,000 
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 14,564 28,200 28,230 30,000 0 % 30,000 
 

    วัสดุก่อสร้าง 24,680 1,187 7,562.02 30,000 -33.33 % 20,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 37,340 25,030 11,015 75,000 -40 % 45,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,346.2 89,162 90,931.5 155,600 2.83 % 160,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,559 73,000 70,000 80,000 -25 % 60,000 
 

รวมค่าวัสดุ 401,072.2 492,600 414,918.52 620,600     525,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าไฟฟ้า 695,250.97 738,192.87 1,216,629.01 670,000 -10.45 % 600,000 
 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 45,237.84 33,832.82 40,424.07 63,000 -20.63 % 50,000 
 

    ค่าบริการไปรษณีย์ 32,068 27,513 46,318 90,000 -11.11 % 80,000 
 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,764 17,764 17,764 18,000 100 % 36,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 790,320.81 817,302.69 1,321,135.08 841,000     766,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 2,505,661.16 2,473,556.02 2,997,468.8 3,887,200     3,355,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
 

      เก้าอี้ทำงานมีท่ีวางแขนพร้อมพนักพิง 0 65,680 0 18,400 -100 % 0 
 

      เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 5,900 0 0 0 0 % 0 
 

      เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 3,910 0 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตู้
ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) 

0 347,900 0 0 0 % 0 
 



      เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน 0 101,900 0 0 0 % 0 
 

      ชุดรับแขก 0 11,500 0 0 0 % 0 
 

      
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 3.50  x 5.80 เมตร 

97,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 8.00 x 5.70 เมตร 

370,000 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เก็บเอกสาร ชนิดเพิ่มข้าง ขนาด 3 ช้ัน 2,200 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็ก 2 บาน 0 4,100 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด 6,400 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 7,800 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 3,400 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 7,400 3,500 0 0 0 % 0 
 

      โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0 3,300 -100 % 0 
 

      โต๊ะหมู่บูชา 0 6,500 0 0 0 % 0 
 

      พัดลมโคจร แบบติดเพดาน 0 10,140 0 0 0 % 0 
 

      พัดลมไอน้ำ ขนาดใบพัดกว้าง 26 น้ิว  288,000 0 0 0 0 % 0 
 

      โพเด้ียม 0 9,500 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
 

      
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา 

50,800 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
 

      กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0 0 0 498,900 -100 % 0 
 

      เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนท่ี 8,400 0 0 0 0 % 0 
 

      ชุดเครื่องขยายเสียง 0 70,000 0 0 0 % 0 
 



      โทรโข่งแบบสะพายไหล่ 0 7,000 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
 

      เครื่องมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 43,800 0 0 0 % 0 
 

      จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 18,000 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

29,000 59,000 0 29,000 -100 % 0 
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

20,500 0 0 22,000 -100 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

0 7,350 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 

0 0 0 15,000 -100 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 2 

0 9,500 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลอซอร์/ชนิด LED ขาว
ดำ (30หน้า/นาที) 

13,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2 

28,500 0 0 0 0 % 0 
 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 11,200 0 5,800 -100 % 0 
 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,700 0 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

0 0 5,440 0 0 % 0 
 

      
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media 
Converter) 

0 0 11,500 0 0 % 0 
 



    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               
 

      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

0 0 0 66,000 -54.55 % 30,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 941,510 789,970 16,940 658,400     30,000 
 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

0 42,500 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 42,500 0 0     0 
 

รวมงบลงทุน 941,510 832,470 16,940 658,400     30,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 5,000 0 0 0 % 0 
 

      อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอลับแล 0 0 5,000 10,000 -100 % 0 
 

      
อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอลับแล 
(โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมในราชพิธี
และรัฐพิธี อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 10,000     10,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 10,000     10,000 
 

รวมงานบริหารทั่วไป 9,342,550.16 9,365,386.02 9,030,808.8 11,089,700     10,757,400 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 732,000 772,080 1,021,920 1,265,000 25.43 % 1,586,700 
 



    เงินประจำตำแหน่ง 36,000 36,000 36,000 78,000 0 % 78,000 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 145,930 153,720 159,960 168,000 5 % 176,400 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 13,490 5,700 0 0 0 % 0 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 927,420 967,500 1,217,880 1,511,000     1,841,100 
 

รวมงบบุคลากร 927,420 967,500 1,217,880 1,511,000     1,841,100 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    ค่าเช่าบ้าน 45,000 42,000 90,383 116,000 34.48 % 156,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,600 6,000 9,000 12,000 0 % 12,000 
 

รวมค่าตอบแทน 47,600 48,000 99,383 128,000     168,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 71,600 71,875 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 17,988 90,000 -44.44 % 50,000 
 

      ค่าจ้างเหมาจัดทำเวปไซด์ 0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 84,000 90,000 6.67 % 96,000 
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอื่นๆ 0 0 51,540 0 0 % 0 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,144 17,256 20,384 40,000 -25 % 30,000 
 

      
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 0 0 11,294 -100 % 0 
 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 450 2,700 2,800 387,000 8.53 % 420,000 
 



รวมค่าใช้สอย 90,194 91,831 176,712 638,294     616,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 18,367 19,894 25,508 30,000 -16.67 % 25,000 
 

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

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,780 16,780 33,862 40,000 -34 % 26,400 
 

รวมค่าวัสดุ 47,147 36,674 59,370 80,000     56,400 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 81,140 4.76 % 85,000 
 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,619.09 7,575.6 7,575.6 11,756 -6.43 % 11,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,619.09 7,575.6 7,575.6 92,896     96,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 191,560.09 184,080.6 343,040.6 939,190     936,400 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
 

      เก้าอี้ทำงาน 0 0 4,600 0 0 % 0 
 

      เก้าอี้ทำงาน มีท่ีวางแขนพร้อมพนักพิง 0 0 0 1,950 -100 % 0 
 

      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 8,200 11,000 -100 % 0 
 

      โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) 0 0 0 4,000 -100 % 0 
 

      โต๊ะทำงานเหล็ก 0 0 12,000 0 0 % 0 
 

      โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  0 0 0 8,150 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1  

21,500 0 0 0 0 % 0 
 



      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

0 0 0 30,000 -100 % 0 
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

20,500 0 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 7,500 -100 % 0 

 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
ชนิด Network แบบท่ี 1 

0 0 0 8,900 -100 % 0 
 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 0 0 5,800 -100 % 0 
 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,700 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,700 0 24,800 77,300     0 
 

รวมงบลงทุน 44,700 0 24,800 77,300     0 
 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,163,680.09 1,151,580.6 1,585,720.6 2,527,490     2,777,500 
 

งานบริหารงานคลัง               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 1,380,660 1,469,880 1,574,208 1,953,320 4.64 % 2,044,000 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200 
 

    เงินประจำตำแหน่ง 103,200 103,200 103,200 103,200 0 % 103,200 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 420,910 434,640 392,280 421,900 -29.6 % 297,000 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 17,930 12,000 12,000 42,000 -71.43 % 12,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,989,900 2,086,920 2,148,888 2,587,620     2,523,400 
 

รวมงบบุคลากร 1,989,900 2,086,920 2,148,888 2,587,620     2,523,400 
 



  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    ค่าเช่าบ้าน 128,700 133,200 143,400 168,000 -16.67 % 140,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 39,000 32,500 62,500 25,000 20 % 30,000 
 

รวมค่าตอบแทน 167,700 165,700 205,900 193,000     170,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 201,900 186,700 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 82,670 90,000 -44.44 % 50,000 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 312,000 510,000 32.94 % 678,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,816 30,856 36,164 61,100 -18.17 % 50,000 
 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 4,100 7,375 6,050 30,000 -33.33 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 224,816 224,931 436,884 691,100     798,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 59,996.4 79,766.9 56,651 96,500 -27.46 % 70,000 
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 5,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,985 34,600 1,900 30,000 -16.67 % 25,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,810 29,283 33,939.5 42,000 -28.57 % 30,000 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,050 48,280 47,640 45,600 9.65 % 50,000 
 

รวมค่าวัสดุ 141,841.4 191,929.9 140,130.5 219,100     185,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 



    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 300,000 -16.67 % 250,000 
 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 8,407.53 7,336.47 9,108.39 12,000 -16.67 % 10,000 
 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,816 30,816 30,816 31,200 0 % 31,200 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 39,223.53 38,152.47 39,924.39 343,200     291,200 
 

รวมงบดำเนินงาน 573,580.93 620,713.37 822,838.89 1,446,400     1,444,200 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
 

      เก้าอี้ทำงาน 0 0 11,400 0 0 % 0 
 

      เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง มีท้าวแขน 0 0 0 4,600 -100 % 0 
 

      เก้าอี้นั่งคอย ขาเหลี่ยมแบบคู่ 3,800 0 0 0 0 % 0 
 

      
เก้าอี้ล้อเลื่อน แบบมีท้าวแขนพร้อมพนัก
พิง 

1,950 0 0 0 0 % 0 
 

      เครื่องคำนวณ 0 0 2,990 0 0 % 0 
 

      เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา 0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 7,000 -100 % 0 
 

      ตู้เหล็ก 2 บาน 0 4,100 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 0 12,400 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5,200 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 3,400 6,800 0 0 % 0 
 

      ตู้เอกสารรางเลื่อน 52,000 0 0 0 0 % 0 
 

      โต๊ะทำงาน 0 0 0 3,500 -100 % 0 
 

      โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 7,800 6,200 0 3,300 -100 % 0 
 



      พัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 16 น้ิว 5,400 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
 

      
กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล 

4,900 0 0 0 0 % 0 
 

      โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 11,480 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

87,000 0 29,800 60,000 -100 % 0 
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 20,800 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

0 0 7,800 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดำ (30 หน้า/นาที) 

13,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 

0 0 0 8,900 -100 % 0 
 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 0 0 11,600 -100 % 0 
 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 5,600 0 0 % 0 
 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 8,100 0 0 0 0 % 0 
 

      สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 3,100 0 0 0 0 % 0 
 

      
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบท่ี 1 

5,500 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 197,750 13,700 109,070 118,900     0 
 

รวมงบลงทุน 197,750 13,700 109,070 118,900     0 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 



  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0     0 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0     0 
 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,791,230.93 2,721,333.37 3,080,796.89 4,152,920     3,967,600 
 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,297,461.18 13,238,299.99 13,697,326.29 17,770,110     17,502,500 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 546,780 577,080 608,460 645,000 5.13 % 678,120 
 

    เงินประจำตำแหน่ง 18,000 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000 
 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 212,700 92,400 0 0 0 % 0 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 429,560 382,560 461,280 507,800 1.09 % 513,360 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 30,465 24,000 32,000 36,000 0 % 36,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,237,505 1,094,040 1,119,740 1,206,800     1,245,480 
 

รวมงบบุคลากร 1,237,505 1,094,040 1,119,740 1,206,800     1,245,480 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 30,800 -35.06 % 20,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,080 2,000 6,400 10,000 0 % 10,000 
 

รวมค่าตอบแทน 8,080 2,000 6,400 40,800     30,000 
 



  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 209,300 395,700 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 3,300 50,000 -60 % 20,000 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 364,000 360,000 33.33 % 480,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 840 2,080 2,844 10,000 0 % 10,000 
 

รวมค่าใช้สอย 210,140 397,780 370,144 420,000     510,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000     0 
 

รวมงบดำเนินงาน 218,220 399,780 376,544 480,800     540,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
 

      เก้าอี้นั่งรอ  0 3,800 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เก็บเอกสารชนิดเพ่ิมข้าง ขนาด 3 ช้ัน 2,200 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้ล๊อคเกอร์ ขนาด 6 บาน 4,500 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็ก 2 บาน 0 4,100 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 3,400 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 3,200 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 0 3,500 0 0 0 % 0 
 

      พัดลมตั้งพื้น  0 1,490 0 0 0 % 0 
 



    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
 

      
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ 

0 0 0 120,000 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
 

      โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 12,980 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

0 29,000 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก 
(Inkjet) 

0 7,350 0 0 0 % 0 
 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 5,600 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์อื่น               
 

      เต้นท์ทรงจั่ว 0 66,000 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,900 137,220 0 120,000     0 
 

รวมงบลงทุน 9,900 137,220 0 120,000     0 
 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,465,625 1,631,040 1,496,284 1,807,600     1,785,480 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางจราจร (การจัดระเบียบ
สังคม) 

20,440 26,065 39,900 30,000 -16.67 % 25,000 

 



      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

0 0 0 0 100 % 70,000 
 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 
พนักงานดับเพลิง อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย
และหน่ึงชุด หน่ึงตำบล หน่ึงทีมกู้ภัย 

99,220 79,850 0 40,000 -100 % 0 

 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 
พนักงานดับเพลิงอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
และชุดหน่ึงตำบลหน่ึงทีมกู้ภัย 

0 0 0 0 100 % 70,000 

 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 12,000 43,890 177,000 -54.8 % 80,000 
 

รวมค่าใช้สอย 119,660 117,915 83,790 247,000     245,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,000 19,509 2,800 20,000 -25 % 15,000 
 

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 82,370 99,020 135,640 13,000 669.23 % 100,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 56,404.08 51,636 52,269.16 120,000 -33.33 % 80,000 
 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 52,000 
 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 78,260 59,940 58,623.5 100,000 -50 % 50,000 
 

รวมค่าวัสดุ 228,034.08 230,105 249,332.66 253,000     317,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 2,005.18 2,102.55 2,157.12 3,500 -31.43 % 2,400 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,005.18 2,102.55 2,157.12 3,500     2,400 
 

รวมงบดำเนินงาน 349,699.26 350,122.55 335,279.78 503,500     564,400 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 



    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
 

      พัดลม แบบติดผนัง ขนาดใบพัด 16 น้ิว 1,350 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
 

      ไฟฉาย LED Spotlight 4,800 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์โรงงาน               
 

      เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง 8,050 0 0 0 0 % 0 
 

      รอกโยกโซ่ 4,650 0 0 0 0 % 0 
 

      เลื่อยโซ่ยนต์ 8,450 0 0 0 0 % 0 
 

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 85,330 64,150 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

0 0 104,196 60,000 -33.33 % 40,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 112,630 64,150 104,196 60,000     40,000 
 

รวมงบลงทุน 112,630 64,150 104,196 60,000     40,000 
 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 462,329.26 414,272.55 439,475.78 563,500     604,400 
 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,927,954.26 2,045,312.55 1,935,759.78 2,371,100     2,389,880 
 

แผนงานการศึกษา               
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 113,000 376.28 % 538,200 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 327,600 442,200 451,320 470,000 0.11 % 470,520 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 339,600 466,200 475,320 607,000     1,032,720 
 



รวมงบบุคลากร 339,600 466,200 475,320 607,000     1,032,720 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 85,400 0 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

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

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 3,600 3,080 34,640 10,000 -60 % 4,000 
 

รวมค่าใช้สอย 89,000 3,080 34,640 25,000     14,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 11,964 19,744 20,000 10,000 -50 % 5,000 
 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,000 9,561 10,000 -50 % 5,000 
 

    วัสดุก่อสร้าง 3,645 815 34,150 20,000 -50 % 10,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,160 40,330 28,420 50,000 0 % 50,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,997.24 60,723 63,752 70,000 -28.57 % 50,000 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,050 0 9,760 10,000 -50 % 5,000 
 

รวมค่าวัสดุ 26,816.24 123,612 165,643 175,000     130,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 50,000 -40 % 30,000 
 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 21,354.09 7,575.6 7,575.6 20,000 -25 % 15,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,354.09 7,575.6 7,575.6 70,000     45,000 
 



รวมงบดำเนินงาน 137,170.33 134,267.6 207,858.6 270,000     189,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
 

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน 

0 0 0 167,700 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
 

      เวทีถอดประกอบได้สำเร็จรูป 0 0 0 130,000 -100 % 0 
 

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 47,690 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 47,690 0 297,700     0 
 

รวมงบลงทุน 0 47,690 0 297,700     0 
 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 476,770.33 648,157.6 683,178.6 1,174,700     1,221,720 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 1,814,940 1,922,120 1,814,470 2,350,000 4.26 % 2,450,000 
 

    เงินวิทยฐานะ 0 35,000 129,500 168,000 235 % 562,800 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 437,900 455,400 356,640 450,000 -6.67 % 420,000 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 40,360 22,860 9,685 25,000 92 % 48,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,293,200 2,435,380 2,310,295 2,993,000     3,480,800 
 

รวมงบบุคลากร 2,293,200 2,435,380 2,310,295 2,993,000     3,480,800 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 



    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,590 11,100 7,500 50,000 -30 % 35,000 
 

รวมค่าตอบแทน 21,590 11,100 7,500 50,000     35,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 254,950 523,900 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 46,198 80,000 -37.5 % 50,000 
 

      ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 510,000 546,000 -8.79 % 498,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 13,116 18,176 43,384 40,000 -50 % 20,000 
 

      โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 83,702 89,796 89,125 90,000 -100 % 0 
 

      โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 120,000 
 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ทางการศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับค่า
จัดการเรียนการสอน) 

304,300 304,300 306,000 312,800 -2.17 % 306,000 

 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ทางการศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน) 

877,100 829,100 895,700 882,000 0 % 882,000 

 

      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงิน
อุดหนุนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

0 0 195,490 81,360 38.89 % 113,000 

 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 2,400 1,200 11,450 90,000 -44.44 % 50,000 
 

รวมค่าใช้สอย 1,535,568 1,766,472 2,097,347 2,152,160     2,059,000 
 



  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 15,427 13,644 2,560 10,000 0 % 10,000 
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 45,280 39,325 42,800 60,000 -16.67 % 50,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,934 0 0 0 0 % 0 
 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,840 10,000 9,920 10,000 0 % 10,000 
 

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

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

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

    วัสดุอื่น 1,662,300 1,671,121 1,599,718.92 1,639,000 0 % 1,639,000 
 

รวมค่าวัสดุ 1,781,781 1,734,090 1,654,998.92 1,749,000     1,729,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 110,000 9.09 % 120,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 110,000     120,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 3,338,939 3,511,662 3,759,845.92 4,061,160     3,943,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
 

      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 102,000 0 0 0 0 % 0 
 

      พัดลม ชนิดติดผนัง  0 10,140 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
 

      
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา 

50,800 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
 



      ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 11,400 0 0 0 0 % 0 
 

      ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 20,180 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

20,500 0 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 
(External Harddisk) 

0 0 2,300 0 0 % 0 
 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 0 2,400 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 204,880 10,140 4,700 0     0 
 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมรางรินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

73,600 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 73,600 0 0 0     0 
 

รวมงบลงทุน 278,480 10,140 4,700 0     0 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,556,000 1,509,100 0 0 0 % 0 
 

      
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

0 0 1,539,000 1,520,000 0 % 1,520,000 

 

    เงินอุดหนุนเอกชน 75,000 85,000 0 0 0 % 0 
 

      
อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน 
(โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด) 

0 0 25,000 25,000 0 % 25,000 
 



      
อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน 
(โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน) 

0 0 60,000 60,000 0 % 60,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 1,631,000 1,594,100 1,624,000 1,605,000     1,605,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,631,000 1,594,100 1,624,000 1,605,000     1,605,000 
 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,541,619 7,551,282 7,698,840.92 8,659,160     9,028,800 
 

งานระดับมัธยมศึกษา               
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 75,000 75,000 0 0 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา (โครงการ
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด) 

0 0 25,000 25,000 0 % 25,000 
 

      
อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา (โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) 

0 0 0 25,000 -100 % 0 
 

      

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา (โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม ตามหลักค่านิยมคนไทย 12 
ประการ) 

0 0 50,000 25,000 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา (โครงการ
หลักสูตรระยะสั้นอาชีพการแสดงกลอง
ยาวพ้ืนบ้าน) 

0 0 0 95,000 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

0 0 0 0 100 % 25,000 
 

      
อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการ
ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของ

0 0 0 0 100 % 30,000 
 



เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

      
อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ 

0 0 0 0 100 % 25,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 75,000 75,000 75,000 170,000     105,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 75,000 75,000 170,000     105,000 
 

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 75,000 75,000 75,000 170,000     105,000 
 

รวมแผนงานการศึกษา 8,093,389.33 8,274,439.6 8,457,019.52 10,003,860     10,355,520 
 

แผนงานสาธารณสุข               
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 285,360 308,640 326,760 380,000 73.68 % 660,000 
 

    เงินประจำตำแหน่ง 18,000 18,000 18,000 25,000 68 % 42,000 
 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 682,962 721,971 758,280 576,000 4.17 % 600,000 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 591,560 708,120 714,960 720,000 4.17 % 750,000 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,465 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,626,347 1,816,731 1,878,000 1,761,000     2,112,000 
 

รวมงบบุคลากร 1,626,347 1,816,731 1,878,000 1,761,000     2,112,000 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 7,500 0 0 0 % 0 
 



    ค่าเช่าบ้าน 29,400 36,000 36,000 60,000 -20 % 48,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,762.5 8,597.5 8,432.5 20,000 -50 % 10,000 
 

รวมค่าตอบแทน 38,162.5 52,097.5 44,432.5 80,000     58,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 185,550 493,700 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 660,000 900,000 11.11 % 1,000,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,664 880 8,900 20,000 0 % 20,000 
 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 9,867 33,075.1 109,593 70,000 42.86 % 100,000 
 

รวมค่าใช้สอย 203,081 527,655.1 778,493 1,020,000     1,150,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 18,534 49,342 28,027 20,000 0 % 20,000 
 

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,226 10,820 23,570.5 30,000 0 % 30,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 54,019 79,330.9 102,455 100,000 0 % 100,000 
 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 70,000 19,990 50,733 30,000 0 % 30,000 
 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 12,600 13,200 20,000 0 % 20,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,340 17,950 16,550 20,000 0 % 20,000 
 

รวมค่าวัสดุ 170,119 190,032.9 234,535.5 240,000     240,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 0 321 1,284 14,400 -65.28 % 5,000 
 



    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 12,198 15,408 20,000 -20 % 16,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 12,519 16,692 34,400     21,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 411,362.5 782,304.5 1,074,153 1,374,400     1,469,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
 

      
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีท้าวแขนพร้อมพนัก
พิง 

0 9,700 0 0 0 % 0 
 

      เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 0 12,990 0 0 0 % 0 
 

      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 0 0 57,200 -100 % 0 
 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 0 6,800 0 0 % 0 
 

      โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีตู้ 2 ข้าง 0 6,200 0 0 0 % 0 
 

      พัดลม ชนิดติดผนัง 0 0 7,200 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
 

      
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา 

50,800 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
 

      
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 

0 70,800 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
 

      โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) 0 16,500 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               
 

      
เครื่องช่างน้ำหนัก แบบคานสมดุลพร้อมท่ี
วัดส่วนสูง 

0 5,500 0 0 0 % 0 
 



      เครื่องวัดความดันโลหิต แบบต้ังพื้น 0 4,700 0 0 0 % 0 
 

      เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 0 0 2,700 0 0 % 0 
 

      เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด 0 0 2,600 0 0 % 0 
 

      
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared 
Thermometer) 

0 0 0 17,500 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
 

      ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 7,890 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

0 20,000 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดำ 

0 8,500 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,800 162,780 19,300 74,700     0 
 

รวมงบลงทุน 50,800 162,780 19,300 74,700     0 
 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,088,509.5 2,761,815.5 2,971,453 3,210,100     3,581,000 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการคัดเเยกขยะแบบมีส่วนร่วม 0 0 0 0 100 % 120,000 
 

      
โครงการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

43,176.8 51,468.4 246,000 20,000 -100 % 0 
 

      โครงการชุมชนน่าอยู่ 200,000 0 0 0 0 % 0 
 



      
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า 

0 0 540 70,500 -100 % 0 

 

      
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมกำเนิด 

48,650 50,000 0 0 0 % 0 
 

      โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 731,442.4 0 88,204.4 100,000 -100 % 0 
 

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

0 0 0 0 100 % 100,000 
 

      
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

337,500 0 0 2,500 -100 % 0 
 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

6,250 2,500 2,500 29,000 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมการ
ออกกำลังกาย 

44,400 45,215 43,200 50,000 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย 
(เต้นแอโรบิค) 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

รวมค่าใช้สอย 1,411,419.2 149,183.4 380,444.4 272,000     380,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 1,411,419.2 149,183.4 380,444.4 272,000     380,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 



  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์               
 

      
เงินอุดหนุนชุมชน ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

0 0 180,000 180,000 0 % 180,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 180,000 180,000     180,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 180,000 180,000     180,000 
 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,411,419.2 149,183.4 560,444.4 452,000     560,000 
 

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,499,928.7 2,910,998.9 3,531,897.4 3,662,100     4,141,000 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์               
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 20,000 0 0 0 % 0 
 

      อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลับแล 0 0 20,000 20,000 -100 % 0 
 

      อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลับแล 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000     20,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000     20,000 
 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 20,000 20,000 20,000     20,000 
 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 20,000 20,000 20,000     20,000 
 

แผนงานเคหะและชุมชน               
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 



    เงินเดือนพนักงาน 1,046,040 1,103,553 951,690 1,139,000 6.06 % 1,208,000 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 50,400 67,200 0 % 67,200 
 

    เงินประจำตำแหน่ง 85,200 85,200 68,400 85,200 0 % 85,200 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,208,550 2,366,562 2,326,391 2,483,240 -7.04 % 2,308,300 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 172,505 171,198 158,148 192,000 -34.9 % 125,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,579,495 3,793,713 3,555,029 3,966,640     3,793,700 
 

รวมงบบุคลากร 3,579,495 3,793,713 3,555,029 3,966,640     3,793,700 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 36,000 61,600 -2.6 % 60,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,550 42,000 -64.29 % 15,000 
 

รวมค่าตอบแทน 36,000 36,000 39,550 133,600     125,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 182,800 214,378 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 43,360 50,000 -20 % 40,000 
 

      ค่่าจ้างเหมาบริการ 0 0 180,000 186,000 6.45 % 198,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 4,872 8,176 35,000 -14.29 % 30,000 
 

      โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งยั้ง 0 0 0 0 100 % 30,000 
 

      
โครงการตามแนวพระราชดำริ พระราช
เสาวนีย์ 

0 0 0 10,000 -100 % 0 
 



    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 340,000 16,350 18,150 50,000 -20 % 40,000 
 

รวมค่าใช้สอย 522,800 235,600 249,686 331,000     338,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 29,984 18,325 20,000 45,000 -33.33 % 30,000 
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 6,000 5,890.35 10,000 0 % 10,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,750 4,215 32,845 20,000 0 % 20,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31,532.76 32,194.66 38,651.22 50,000 -40 % 30,000 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,150 20,000 29,500 30,000 -16.67 % 25,000 
 

รวมค่าวัสดุ 98,416.76 80,734.66 126,886.57 160,000     120,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 240,000 -16.67 % 200,000 
 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 13,950.67 11,108.75 7,959.2 20,000 -75 % 5,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,950.67 11,108.75 7,959.2 260,000     205,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 671,167.43 363,443.41 424,081.77 884,600     788,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
 

      
เก้าอี้ทำงาน แบบมีท้าวแขนพร้อมพนัก
พิง 

0 0 17,100 0 0 % 0 
 

      
เก้าอี้ล้อเลื่อน แบบมีท้าวแขนพร้อมพนัก
พิง 

3,900 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 16,400 0 0 % 0 
 



      โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 3,100 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
 

      
รถจักรยายนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา 

50,800 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์สำรวจ               
 

      กล้องระดับ  0 33,500 0 0 0 % 0 
 

      กล้องวัดมุม 0 107,000 0 0 0 % 0 
 

      ไม้วัดระดับ 0 2,400 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

21,500 0 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

0 0 59,600 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดำ แบบ Network แบบท่ี 1 (27 
หน้า/1 นาที) 

0 0 15,800 0 0 % 0 

 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,700 0 4,800 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,900 142,900 116,800 0     0 
 

รวมงบลงทุน 78,900 142,900 116,800 0     0 
 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,329,562.43 4,300,056.41 4,095,910.77 4,851,240     4,581,700 
 

งานไฟฟ้าถนน               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 358,000 319,200 0 0 0 % 0 
 



      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 342,000 360,000 6.67 % 384,000 
 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 26,580 73,330 200,000 -50 % 100,000 
 

รวมค่าใช้สอย 358,000 345,780 415,330 560,000     484,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 299,974 299,960 199,936 250,000 -20 % 200,000 
 

    วัสดุก่อสร้าง 75,372 35,105 109,830.65 150,000 -46.67 % 80,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,655 75,881 40,820 50,000 80 % 90,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31,967.38 45,684.1 54,434 120,000 -16.67 % 100,000 
 

    วัสดุอื่น 1,558.2 0 0 10,000 -50 % 5,000 
 

รวมค่าวัสดุ 414,526.58 456,630.1 405,020.65 580,000     475,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 772,526.58 802,410.1 820,350.65 1,140,000     959,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
 

      โคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 100 วัตต์ 87,000 0 0 0 0 % 0 
 

      ตู้แร็คไฟพาร์ 8 ช่อง 0 0 0 10,600 -100 % 0 
 

      สว่านไฟฟ้า 0 0 1,979.5 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์โรงงาน               
 

      เครื่องเจียระไน 3,700 0 0 0 0 % 0 
 

      เลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 8,346 0 0 % 0 
 

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               
 

      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

0 0 0 50,000 -40 % 30,000 
 



รวมค่าครุภัณฑ์ 90,700 0 10,325.5 60,600     30,000 
 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    
ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

              

 

      

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
ตลาดประชารัฐ 3 เฟส 4 สาย 
สวนสาธารณะหนองพระแล หมู่ 6 ตำบล
ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

0 265,000 0 0 0 % 0 

 

    อาคารต่าง ๆ               
 

      

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กล้อง
วงจรปิด (CCTV) สวนสาธารณะหนอง
พระแล หมูท่ี 6 ตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

0 0 461,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขายขาดและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 380 
โวลท์ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง หมู่ท่ี 3 ตำบล
ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

0 0 142,000 0 0 % 0 

 

    ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก               
 

      
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

98,000 0 0 0 0 % 0 
 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ
โบราณสถานเวียงเจ้าเงาะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

0 0 0 221,000 -100 % 0 

 



พิธีบรมราชาภิเษก 

      
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 3 
เฟส 4 สาย สวนสาธารณะหนองพระแล 
หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

275,000 0 0 0 0 % 0 

 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างคลอง
ตะกู หมู่ท่ี 2 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

226,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาง
จันทร์แรม  รัตน์บำรุง  
หมู่ 4 ต.ทุ่งยั้ง 

0 0 0 262,000 -100 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาง
จิตร  ตาขัด หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง 

0 0 0 224,000 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง
ระบายน้ำ คสล. ซอยบ้าน 
นายสมบัต ิบัตรมาก หมู่ 2 ต.ทุ่งยั้ง 

0 0 0 193,000 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง
ระบายน้ำดาดคอนกรีต บริเวณ 
ท่ีนานางชวน  ถึงท่ีนานางสมบูรณ์ จันมี 
หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม 

0 0 0 148,000 -100 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

267,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ซอยบ้านผู้ใหญ่น้อย  มีรอด หมู่ท่ี 6 
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัด

423,000 0 0 0 0 % 0 

 



อุตรดิตถ์ 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พน้
อมถนน คสล. บ้านนายปิยะ แก้วกุลศรี     
หมู่ 3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

480,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างลาน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ำต้ังแต่บ้านนางอุไร   
แก้วกุลศรีถึงบ้านนางตลับ หมู่ 3 ต.ไผ่
ล้อม 

0 0 0 263,000 -100 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

0 0 0 0 100 % 1,500,000 
 

      
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. 2 ข้าง
ทางข้างโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา หมู่ 6 
ต.ทุ่งยั้ง 

0 0 0 487,000 -100 % 0 

 

      
โครงการขุดลอกคลอง บริเวณหลังวัด
สว่างอารมณ์ หมู่ท่ี 2 ตำบลไผ่ล้อม 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

93,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการขุดลอกอ่างน้ำทุ่งนาแค (คลอง
เล็ก) หมู่ท่ี 2 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

96,000 0 0 0 0 % 0 

 

      โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 ตำบลทุ่ง
ยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

147,500 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงบ่อน้ำต้ืน บริเวณหลัง
ตลาดสดทุ่งยั้ง จำนวน 2 บ่อ หมู่ท่ี 2 
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

69,000 0 0 0 0 % 0 

 

      โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอย 208,000 0 0 0 0 % 0 
 



บ้านนายทวิท  เรือนคำ หมู่ท่ี 2 ตำบลไผ่
ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

      
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
หนองพระแล แหล่งท่องเท่ียวจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

495,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณ
หน้าบ้านนายสละ  คำผิว 
ถึงบ้านนางจวง  ป้องปัด หมู่ท่ี 3 ตำบล
ทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล   
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

0 0 399,000 0 0 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงลาน คสล. เมรุบริเวณ
วัดสว่างอารมณ์ 

0 0 0 314,000 -100 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ข้าง 
รพ.สต.ทุ่งยั้ง หมู่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 

0 0 0 239,000 -100 % 0 
 

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
สภาเทศบาล (หลังเก่า) 

0 50,000 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,877,500 315,000 1,002,000 2,371,000     1,520,000 
 

รวมงบลงทุน 2,968,200 315,000 1,012,325.5 2,431,600     1,550,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 32,983.8 535,712.24 0 0 0 % 0 
 

      
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ ์โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

0 0 287,165.14 0 0 % 0 

 



    เงินอุดหนุนเอกชน               
 

      
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ ์โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

0 0 0 1,298,800 -100 % 0 

 

รวมเงินอุดหนุน 32,983.8 535,712.24 287,165.14 1,298,800     0 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 32,983.8 535,712.24 287,165.14 1,298,800     0 
 

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,773,710.38 1,653,122.34 2,119,841.29 4,870,400     2,509,000 
 

งานสวนสาธารณะ               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 490,000 329,142 0 0 0 % 0 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 497,500 822,000 16.79 % 960,000 
 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 7,200 15,000 30,000 -33.33 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 490,000 336,342 512,500 852,000     980,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 50,000 -40 % 30,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,900 2,015 5,350 10,000 0 % 10,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,271.6 22,982.6 24,383.6 55,000 -45.45 % 30,000 
 

    วัสดุการเกษตร 520,910 80,000 216,583.95 200,000 -60 % 80,000 
 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

รวมค่าวัสดุ 560,081.6 104,997.6 246,317.55 335,000     170,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 1,050,081.6 441,339.6 758,817.55 1,187,000     1,150,000 
 



  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
 

      เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,200 9,200 0 0 0 % 0 
 

      เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 10,500 10,500 0 0 0 % 0 
 

      เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 0 0 26,000 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,700 19,700 26,000 0     0 
 

รวมงบลงทุน 19,700 19,700 26,000 0     0 
 

รวมงานสวนสาธารณะ 1,069,781.6 461,039.6 784,817.55 1,187,000     1,150,000 
 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 811,565.21 521,601.79 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 149,000 0 100 % 80,000 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 310,500 450,000 13.33 % 510,000 
 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 280,000 -46.43 % 150,000 
 

รวมค่าใช้สอย 811,565.21 521,601.79 459,500 730,000     740,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,590 25,866 3,440 30,000 -33.33 % 20,000 
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 10,000 16,043.25 20,000 0 % 20,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,733 148,910 76,656 120,000 -16.67 % 100,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 206,792.7 222,552.95 226,171.45 450,000 -22.22 % 350,000 
 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 24,190 29,265.2 48,540.8 30,000 -33.33 % 20,000 
 



    วัสดุอื่น 80,000 0 85,000 30,000 66.67 % 50,000 
 

รวมค่าวัสดุ 355,305.7 436,594.15 455,851.5 680,000     560,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 1,166,870.91 958,195.94 915,351.5 1,410,000     1,300,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 17,713.85 319,097 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

0 0 233,860 120,000 -33.33 % 80,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,713.85 319,097 233,860 120,000     80,000 
 

รวมงบลงทุน 17,713.85 319,097 233,860 120,000     80,000 
 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,184,584.76 1,277,292.94 1,149,211.5 1,530,000     1,380,000 
 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,357,639.17 7,691,511.29 8,149,781.11 12,438,640     9,620,700 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

0 0 0 4,400 -100 % 0 

 



      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
13 ตุลาคม 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศี
สินทร มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 

      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี  
3 มิถุนายน 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  

0 0 0 10,000 -100 % 0 
 



สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชชนีพัน
ปีหลวงและวันแม่ 
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปี
หลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

0 1,659,820 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ (5 ธันวาคม) 

0 0 19,025 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหามหาราชินี 

0 6,845 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

0 18,930 25,186 0 0 % 0 
 



บดินทรเทพยวรางกูร 

      
โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
ประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

262,243 0 0 0 0 % 0 

 

      โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
โครงการพัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพชีวะ
พันธุ์เพื่อทดแทนสารเคมี 

0 57,648 0 0 0 % 0 
 

      โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 0 0 0 0 100 % 180,000 
 

      โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 0 160,733 170,540 200,000 -100 % 0 
 

      
โครงการว่าจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงาน 

0 0 0 0 100 % 80,000 
 

      
โครงการว่าจ้างนักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติงาน 

97,160 90,160 89,600 62,000 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 

0 0 0 80,000 -100 % 0 
 

      โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ 0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

      

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 

      
โครงการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 69,648 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จ

0 0 40,560 40,000 -100 % 0 
 



พระเทพฯ 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จ
พระเทพฯ 

0 0 0 0 100 % 80,000 

 

      โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 92,500 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมให้ความรู้การใช้กาย
อุปกรณ์สำหรับผู้สุงอายุและผู้พิการ
ทางการเคล่ือนไหว 

84,100 0 0 0 0 % 0 

 

รวมค่าใช้สอย 605,651 1,994,136 344,911 446,400     450,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 605,651 1,994,136 344,911 446,400     450,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์การเกษตร               
 

      เครื่องบดวัตถุดิบ 0 0 0 0 100 % 140,000 
 

      เครื่องผสมอาหาร 0 0 0 0 100 % 85,000 
 

      เครื่องอบอาหาร 0 0 0 0 100 % 75,000 
 

      เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ลอยน้ำ 0 0 0 0 100 % 360,000 
 

      พ่อพันธุ์โคเน้ือ 0 0 0 80,000 -100 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 80,000     660,000 
 

รวมงบลงทุน 0 0 0 80,000     660,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
 

      โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 0 0 0 30,000 -100 % 0 
 



การช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 30,000 0 0 0 % 0 
 

      
อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 

0 0 30,000 0 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000     0 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000     0 
 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 605,651 2,024,136 374,911 556,400     1,110,000 
 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 605,651 2,024,136 374,911 556,400     1,110,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 

งานกีฬาและนันทนาการ               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 300,000 
 

      โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 413,971.5 183,662 188,180 42,300 -100 % 0 
 

      
โครงการร่วมจัดการแข่งขันจักรยาน
ทางไกลนานาชาติ "Tour of Thailand 
2017" ประจำปีงบประมาณ 2560 

115,955 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการออกกำลังกายและฝึกทักษะด้าน
กีฬาให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน 

59,990 54,790 55,678 60,000 -100 % 0 
 



      
โครงการออกกำลังกายและฝึกทักษะด้าน
กีฬาให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน 

0 0 0 0 100 % 60,000 
 

รวมค่าใช้สอย 589,916.5 238,452 243,858 102,300     360,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุกีฬา 35,015 37,629 32,004 50,000 -40 % 30,000 
 

รวมค่าวัสดุ 35,015 37,629 32,004 50,000     30,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 624,931.5 276,081 275,862 152,300     390,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 80,000 30,000 0 0 0 % 0 
 

      อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา  0 0 30,000 30,000 -100 % 0 
 

      
อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการ
แข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนต้านยาเสพ
ติด 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 

    เงินอุดหนุนเอกชน 0 50,000 0 0 0 % 0 
 

      อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน 0 0 50,000 50,000 -100 % 0 
 

      
อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน 
(โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน) 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000     80,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000     80,000 
 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 704,931.5 356,081 355,862 232,300     470,000 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 



    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลา
อาสน์ 

0 0 0 0 100 % 80,000 
 

      โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 230,000 
 

      โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 55,080 67,088 214,250 216,860 -100 % 0 
 

      โครงการจัดงานอัฐมีบูชา 0 0 0 0 100 % 320,000 
 

      โครงการจัดงานอัฐมีบูชา 388,250 341,550 315,220 271,850 -100 % 0 
 

      
โครงการร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลา
อาสน์ 

61,440 62,880 73,705 80,000 -100 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 504,770 471,518 603,175 568,710     630,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 504,770 471,518 603,175 568,710     630,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 20,000 0 0 0 % 0 
 

      อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอลับแล 0 0 20,000 30,000 0 % 30,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 30,000     30,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 30,000     30,000 
 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 524,770 491,518 623,175 598,710     660,000 
 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,229,701.5 847,599 979,037 831,010     1,130,000 
 

แผนงานงบกลาง               
 

งบกลาง               
 

  งบกลาง               
 

  งบกลาง               
 



    ค่าชำระหน้ีเงินต้น 503,800.11 920,577.46 948,194.79 976,650 3 % 1,005,950 
 

    ค่าชำระดอกเบี้ย 80,242.29 207,051.51 175,649.56 147,210 -19.88 % 117,950 
 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 260,802 280,254 272,068 300,000 0 % 300,000 
 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 11,320 14,000 0 % 14,000 
 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,211,000 16,297,500 17,001,300 18,162,000 3.79 % 18,850,000 
 

    เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,380,000 6,348,800 6,572,000 7,334,400 -3.14 % 7,104,000 
 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 58,500 60,000 64,500 90,000 -11.11 % 80,000 
 

    สำรองจ่าย 219,847 10,000 43,023 526,800 -33.56 % 350,000 
 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 288,834.77 264,708.7 0 0 0 % 0 
 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 57,256 -47.6 % 30,000 
 

      
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

0 0 0 0 100 % 68,500 
 

      ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 0 0 67,743.54 67,744 -100 % 0 
 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 200,250 230,000 -100 % 0 
 

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

0 0 0 0 100 % 226,800 
 

    เงินช่วยพิเศษ 0 0 27,000 0 0 % 0 
 

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

648,000 700,000 810,000 762,720 -2.56 % 743,200 
 

    เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 0 0 0 178,000 -100 % 0 
 

รวมงบกลาง 22,651,026.17 25,088,891.67 26,193,048.89 28,846,780     28,890,400 
 

รวมงบกลาง 22,651,026.17 25,088,891.67 26,193,048.89 28,846,780     28,890,400 
 

รวมงบกลาง 22,651,026.17 25,088,891.67 26,193,048.89 28,846,780     28,890,400 
 

รวมแผนงานงบกลาง 22,651,026.17 25,088,891.67 26,193,048.89 28,846,780     28,890,400 
 



รวมทุกแผนงาน 61,682,751.31 62,141,189 63,338,780.99 76,500,000     75,160,000 
 



                 

             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  14:04:33     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,757,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 10,757,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 7,362,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 725,800 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จำนวน 207,400 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก 
เทศมนตรีตามระเบียบ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท 

      
  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา        



รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า 
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายก 
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.  2554 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2557 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
 
   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,514,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,923,600 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  
1. ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 1  ตำแหน่ง   
2.  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  1  ตำแหน่ง   
3.  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1 ตำแหน่ง   
4.  หัวหน้าฝ่ายธุรการ   1  ตำแหน่ง  
5.  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  1  ตำแหน่ง 
6.  นักทรัพยากรบุคคล  1  ตำแหน่ง 
7.  เจ้าพนักงานธุรการ  1  ตำแหน่ง 
8.  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1  ตำแหน่ง  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปีและเงินเลื่อนขั้น
ต่าง ๆ จำนวน  12  เดือน   
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 163,200 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่ง 
ปลัดเทศบาล จำนวน  1  ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ  
7,000 บาท และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน  
1 ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12  
เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ตำแหน่ง   
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เดือนละ 1,000   

      



บาท จำนวน 12 เดือน  ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 187,200 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล  
จำนวน 1 ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท /  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1  ตำแหน่ง ในอัตรา 
เดือนละ 5,600 บาท/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและหัวหน้า 
ฝ่ายธุรการ จำนวน  2 ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ  1,500  
บาท  จำนวน  12  เดือน ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่งคนงาน จำนวน  2  ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ  
9,000 บาท จำนวน 12 เดือน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ทั่วไปตำแหน่งคนงาน จำนวน  2  ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 
1,000 บาท จำนวน 12 เดือน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,355,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 613,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและ 
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0818.2/ว 4289 
ลงวันที่ 22  กรกฎาคม  2563  เรื่อง การเตรียมการจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน 

      



ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่ 
สภาเทศบาลแต่งตั้งที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ 
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก 
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก 
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
พ.ศ.  2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2557 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาล ที่ได้รับคำสั่ง 
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และในวันหยุดราชการ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ 
ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี  
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,451,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 486,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา และ 
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 

      



ว 4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  

ค่ารับรอง   จำนวน 40,000 บาท 
เพ่ือ จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ 
เอกสารค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง 
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่ 
เกี่ยวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ 
บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือ 
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
 
ค่าเลี้ยงรับรอง  จำนวน  30,000 บาท 
เพ่ือ จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการ 
เลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่ 
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ 
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาลกับรัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ระเบียบ 

      



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      
  

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ  งานรัฐพิธีการรับเสด็จ 
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับ 
พุ่มดอกไม้  พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย 
ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลาสำหรับ 
วางอนุสาวรีย์  เช่น วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนม 
พรรษา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1797 ลงวันที่ 2  เมษายน  2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    โครงการกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท 

      
  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล       



และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 101 ลำดับที่ 136 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

    โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกป ีและค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 101  ลำดับที่ 135 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลูกจ้าง 
ประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลฯลฯและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 100 ลำดับที่ 133 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      



    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โดยจัดการฝึกอบรม 
และทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 100 ลำดับที่ 132 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลและการ
เลือกตั้งอ่ืน ๆ 

จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0818.2/ 
ว 4289  ลงวันที่ 22  กรกฎาคม  2563  เรื่อง การ 
เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 525,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำปฏิทินและค่าวัสดุ
สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง  
น้ำยาลบคำผิด กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ แบบพิมพ์ 
น้ำดื่ม ฯลฯ  

      



ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ  
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ อุปกรณ์ชุดโคมไฟ 
เทปพันสายไฟ เครื่องควบคุมไมค์  ไมค์ ขาตั้งไมค์ โทรโข่ง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  
ไม้กวาด มุ้ง ผ้าห่ม หมอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าม่าน พรมปูพ้ืน ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้ 
ไม้อัด ปูนซิเมนต์ หิน ทราย เหล็กเส้น ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก 
อิฐหรือซีเมนบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง 
จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย ตลับเมตร ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 45,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง และวัสดุยานพาหนะ 
อ่ืน ๆ ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้   

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 160,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี  
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก ์ 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      



   ค่าสาธารณูปโภค รวม 766,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  จำนวน  300,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  300,000  บาท 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ 
ทางไกล โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าส่งโทรสาร ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อ 
ดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการทางด้านค่าบริการสื่อสารและ 
โทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต และ 
ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าทำสีรถรางและงานซ่อมอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลับแล (โครงการสนับสนุนจัด
กิจกรรมในราชพิธีและรัฐพิธี อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลับแล (ฝ่ายบริหาร 
งานปกครอง)  ตามโครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมในราชพิธี 

      



และรัฐพิธี อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบ 
ประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามหนังสืออำเภอลับแล ที ่อต 0418/ 
ว 2343  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ชักซ้อมแนว 
ทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน 
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,777,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,777,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,841,100 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,841,100 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,586,700 บาท 

      

  

เพ่ือ   จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกองวิชาการ 
และแผนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน   
2 ตำแหน่ง  และพนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่งต่าง ๆ 
ของกองวิชาการและแผนงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน 
เดือนประจำปีและเงินเลื่อนขั้นต่าง ๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกอง 
วิชาการและแผนงาน  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ในอัตราเดือน 
ละ 3,500 บาท  และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ , 
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  จำนวน 2 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท/คน  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 176,400 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้าง 
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      



  งบดำเนินงาน รวม 936,400 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 156,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิ 
ในการเบิกค่าเช่าบ้าน 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 616,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 96,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่ง  ผู้ช่วย 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0804.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

      



พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ของเทศบาล ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 1797 ลงวันที่  2  เมษายน  2561 เรื่องหลักเกณฑ์และ 
แนวทางการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับ 
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

    โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ 
แผนพัฒนาของเทศบาล ทั้งการจ้างเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล  การจ้างบันทึกข้อมูล  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทำแผนพัฒนาฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 92  ลำดับที่ 117 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 420,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 56,400 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวัสดุสำนักงานต่าง ๆ 
เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ตรายาง น้ำยาลบคำผิด 
กาว  ลวดเย็บกระดาษ ซอง  ธงชาติ  แบบพิมพ์  น้ำดื่ม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์  สี พู่กัน ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี 

      



แผ่นดีวีดี ขาตั้งกล้อง เลนส์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26,400 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง  สายเคเบิ้ล  แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด  เมาส์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 96,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 85,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเครื่องส่งกระจายเสียงแบบไร้สาย  
และค่าไฟฟ้าต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 11,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น  
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ 
อินเทอร์เน็ต  ค่าเช่าพื้นที่โฮส์ติ้ง  ค่าจดทะเบียนโดเมน 
www.tessbanthungyang.go.th และค่าสื่อสารอื่น ๆ 
เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,967,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง รวม 3,967,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,523,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,523,400 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,044,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง
ต่าง ๆ ของกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 
และเงินเลื่อนขั้นต่าง ๆ จำนวน 6  อัตรา คือ ผู้อำนวยการ 
กองคลัง , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง , หัวหน้าฝ่ายพัฒนา 
รายได ้, เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 5,600  
บาท ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง 
จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้า 

      



ฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 1,500 บาทต่อคน ที่มี 
สิทธิได้รับตามระเบียบ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 297,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  1  
อัตรา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ทั่วไป จำนวน 1  อัตรา  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,444,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 140,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองคลัง 
จำนวน 3 อัตรา  ที่มีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม 
ระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 798,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 678,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่าง 
แผนที่ภาษ ีจำนวน 1 อัตรา , ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน  
1 อัตรา,  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา ,  ผู้ช่วย 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา , ผู้ช่วย 

      



เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่อต 008.2/ 
ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก 
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาล ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 1797 ลงวันที่  2  เมษายน  2561 เรื่องหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและ 
เข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      
  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้       



สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำปฏิทินและ 
ค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา  
ตรายาง น้ำยาลบคำผิด กาวลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ  
แบบพิมพ์ น้ำดื่มฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆเช่น  แปรง 
ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง และวัสดุยานพาหนะ 
อ่ืน ๆ ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี  
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษ 
เขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี  
ขาตั้งกล้อง  เลนซ์ซูม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น แผ่นดิสก ์หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  หมึกพิมพ์  

      



แผ่นกรองแสง  สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 291,200 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 250,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง     
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ 
ทางไกล โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าส่งโทรสาร ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 31,200 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการทางด้านค่าบริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต  
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,785,480 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,785,480 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,245,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,245,480 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 678,120 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 
ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีและเงินเลื่อนขั้นต่าง ๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าฝ่ายปกครอง   
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท  จำนวน 12 เดือน ที่มีสิทธิ 
ได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 513,360 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งพนักงานจ้าง 
ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ที่มีสิทธิได้รับ 
ตามระเบียบ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      



   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือนๆละ 1,000  บาท   
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบดำเนินงาน รวม 540,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยตามกฎหหมาย ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสม้ครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราค่า 
ตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ   
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 480,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน 
ดับเพลิง  จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถ 
บรรทุกน้ำ จำนวน 2 อัตรา จำนวน  12  เดือน 

      



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4044  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้าและ 
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของ
เทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่  2  เมษายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  14:20:23     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 604,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 604,400 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 564,400 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจร (การจัด
ระเบียบสังคม) 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางจราจร และการจัดระเบียบสังคม การสนับ 
สนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือลดสถิติการ 
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงต่างๆ รวมถึงค่า 
จัดซื้อ/จัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในการจัดการจราจร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 95 ลำดับที่ 122 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลทุ่ง
ยั้ง 

จำนวน 70,000 บาท 

      
  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ที่สนใจในการ       



ปฏิบัติงานจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 50 คน ต่อรุ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8 หน้า 5 ลำดับที่ 1 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

    โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. พนักงานดับเพลิงอาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย และชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 

จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
พนักงานดับเพลิง และชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยของเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 95 ลำดับที่ 123 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้ 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 317,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ อุปกรณ์ชุดโคมไฟ 
เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้ 
ไม้อัด  ปูนซิเมนต์ หิน ทราย เหล็กเส้น ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก 
อิฐหรือซีเมนบล็อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง 
จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย ตลับเมตร ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง และวัสดุยานพาหนะ
อ่ืน ๆ ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      



   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล  
น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี 
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 52,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดฝึก/ 
ชุดปฏิบัติการ อปพร. หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า 
และวัสดุอ่ืนที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง 
สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง และวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับ 
การดับเพลิงอ่ืน ๆ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,400 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,400 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ 
ทางไกล ค่าส่งโทรสาร ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบลงทุน รวม 40,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ 
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมตามปกติ ดังนี้ 
- ค่าซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น-8663 อต 
- ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียบ บต-2733 อต 
- ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-5590 อต 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,221,720 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,221,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,032,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,032,720 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 538,200 บาท 

      

  

เพ่ือ   จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีและเงินเลื่อนขั้นต่าง ๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 470,520 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  ที่มีสิทธิได้รับตาม 
ระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบดำเนินงาน รวม 189,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 14,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       



    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินคดีตามคำพิพากษา  และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 
ราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง 
ไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และ 
ลูกจ้างของเทศบาล ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 4,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์  ค่าจัดทำปฏิทินและ 
วัสดุสำนักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา 
ตรายาง  น้ำยาลบคำผิด  กาวลวดเย็บกระดาษ   ซอง  
ธงชาติ  แบบพิมพ์  น้ำดื่ม  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น  ฟิวส์   
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า   
ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  รีซีสเตอร์   
มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์   เบรกเกอร์  ขาหลอด 

      



ฟลูออเรสเซนซ์  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ 
ทินเนอร ์ สี  แปรงทาสี  ปูน  ซีเมนต ์ ทราย  อิฐ กระเบื้อง  
สังกะสี  ตะปู  ค้อน  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
   

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ค่าแบตเตอรี่ 
ยางนอก  ยางใน สายไมล์   ฟิล์มกรองแสง และวัสดุยาน 
พาหนะอ่ืน ๆ ที่ชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ หมดอายุ 
การใช้งาน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม  ถ่าน  น้ำมันหล่อลื่น  น้ำมันจารบี 
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์  สี  พู่กัน  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์   
เมมโมรี่การ์ด  แผ่นซีดี  ขาตั้งกล้อง  เลนส์ซูม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก ์  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  หมึกพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง  สายเคเบิ้ล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท 



      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าเคเบิ้ลทีวี   
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,028,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,028,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,480,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,480,800 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,450,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินเดือนของครูกองการศึกษา  พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเลื่อนขั้นต่าง ๆ 
จำนวน  7  อัตรา  
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 562,800 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการของครู ระดับ  
ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ  
11,200 บาท/คน และของครูระดับชำนาญการ 
จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท/คน 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 420,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดูแลเด็ก   
จำนวน  3  อัตรา  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของผู้ดูแลเด็ก 
จำนวน  2  อัตรา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป  
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  งบดำเนินงาน รวม 3,943,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 35,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   ค่าใช้สอย รวม 2,059,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก 
นักเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2 โรงเรียน และเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 498,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็ก
จำนวน  3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานดูแลรักษาความ 
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   1   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินคดีตามคำพิพากษา และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
  

      

  วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  14:33:59   หน้า : 3/8 



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา 
ของครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1797   
ลงวันที่  2  เมษายน  2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการ 
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
 

      

    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 
พ.ศ. 2564 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)     
หน้าที่ 121   ลำดับที่  193 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารทางการศึกษา (เงินอุดหนุน
สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน) 

จำนวน 306,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  สำหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 2 – 5 ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
จำนวน  180  คน ๆ ละ  1,700  บาท  =  306,000  บาท  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  124  ลำดับที่  201 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารทางการศึกษา (เงินอุดหนุน จำนวน 882,000 บาท 



สำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน) 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
จำนวน 180 คน x 20  บาท x 245 วัน  =  882,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  121  ลำดับที่  191 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

จำนวน 113,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็ก 
ปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลทุ่งยั้ง แยกเป็น 
1. ค่าหนังสือ  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  
จำนวน  100  คน ๆ ละ  200  บาท   =  20,000  บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ปี 
จำนวน  100  คน ๆ ละ  200  บาท   =  20,000  บาท 
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300  บาท/ปี 
จำนวน  100  คน ๆ ละ  300  บาท   =  30,000  บาท 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430 บาท/ปี 
จำนวน  100  คน ๆ ละ  430  บาท   =  43,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  124  ลำดับที่  202 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 
    

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้ 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,729,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      
  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์  ค่าจัดทำปฏิทินและ       



วัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา 
ตรายาง  น้ำยาลบคำผิด  กาว ลวดเย็บกระดาษ  ซอง   
ธงชาติ  แบบพิมพ์  น้ำดื่ม  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  เช่น  แปรง 
ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  หมอน   ผ้าห่ม  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น 
แอลกอฮอล์  ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์ 
ถุงมือ  สำลี  ผ้าพันแผล  ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน 
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  ปุ๋ย  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ปีกและ 
สัตว์น้ำ  อาหารสัตว์  วัสดุเพาะชำ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 
สปริงเกอร์  จอบหมุน  จานพรวน  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง  สายเคเบิ้ล  แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด  เมาส์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุการศึกษา จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 1,639,000 บาท 

      

  

1. เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  แยกเป็น 
1.1 อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   
จำนวน  260  วัน  มีรายละเอียดดังนี้ 

      



     โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 
     โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 
รวมเด็กจำนวน 380 คน x  7.37  บาท  x  260  วัน   
เป็นเงิน  730,000  บาท 
 
1.2 อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  จำนวน  260  วัน   
จำนวน  180  คน  x  7.37  บาท x  260  วัน 
เป็นเงิน  345,000  บาท 
 
1.3 อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  
จำนวน 294 คน  x 7.37  บาท x  260  วัน   
เป็นเงิน  564,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  121  ลำดับที่  192 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      
  

       

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,605,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,605,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

จำนวน 1,520,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
จำนวน  200  วัน มีรายละเอียดดังนี้ 
     โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 

      



     โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 
รวมเด็กจำนวน  380 คน  x  20  บาท  x  200  วัน  
เป็นเงิน  1,520,000  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  155  ลำดับที่  51 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน (โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - 
ยุวกาชาด) 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ–ยุวกาชาด   
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ตามหนังสือเครือข่ายกลุ่ม 
โรงเรียนทุ่งเวฬุวัน ที ่ครท / 17 ลง
วันที่  15 กรกฎาคม  2563)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  155  ลำดับที่  52 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน (โครงการยกระดับพัฒนา
คุณภาพนักเรียน) 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพ 
นักเรียน (ติวเตอร์สู่ฝัน)  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ตามหนังสือเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน ที ่ครท / 17 
ลงวันที่  15 กรกฎาคม  2563)   

      



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  155  ลำดับที่  53 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 



             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  14:39:24     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 105,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับมัธยมศึกษา รวม 105,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา (โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุว
กาชาด) 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา  ตามหนังสือ 
ที ่ศธ 04269.49/ 198  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2563 เรื่อง 
ขอการสนับสนุนงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2564 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  154  ลำดับที่  48  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา  ตามหนังสือ 
ที ่ศธ 04269.49/ 198  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2563   

      



เรื่อง  ขอการสนับสนุนงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 
2564  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  154  ลำดับที่  50  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

    อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการศูนย์การเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา  ตามหนังสือ 
ที ่ศธ 04269.49/ 198 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2563  เรื่อง 
ขอการสนับสนุนงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2564 
โครงการศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ชุมชน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  156  ลำดับที่  54  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา  ตามหนังสือ 
ที ่ศธ 04269.49/ 198  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2563 
เรื่อง ขอการสนับสนุนงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 
2564  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลัก 
ค่านิยมไทย 12 ประการ 

      



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  154  ลำดับที่  49  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 



             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  14:40:55     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,581,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,581,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,112,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,112,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 660,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง 
ต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปีและเงินเลื่อนขั้นต่าง ๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท    
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 600,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ  
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 750,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างพร้อม 
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ  

      



ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,469,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อของพนักงานเทศบาลของ 
กองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,000,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในตำแหน่งต่าง ๆ กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน  10  อัตรา และ 
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วย 
ปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 
2. ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วย 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 
3. ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 
4. ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
จำนวน 5 อัตรา 

      



5. ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
พนักงานดูแลและรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา 
6. ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วย 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จำนวน  1  อัตรา 
7. ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ 
งานโครงการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา 
-- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      
  

       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าเช่าที่พัก  ค่ารับรองการประชุม ค่าลงทะเบียนของ 
หลักสูตรหรือการฝึกอบรมต่างๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา 
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของกองสาธารณสุข ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1797  

      



ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก 
จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้ 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำปฏิทินและค่าวัสดุ
สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง  
น้ำยาลบคำผิด กาว ลวด เย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ แบบพิมพ์ 
ต่าง ๆ น้ำดื่ม มู่ลี่ ม่านบังแสง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม ้  
ไม้อัด ปูนชิเมนต์  หิน ทราย เหล็กเส้น ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก  
อิฐหรือซีเมนบล็อก กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู ค้อน คีม ชะแลง  
จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย ตลับเมตร ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก  
อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกรู  กระจกมอง 
ข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์  
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและวัสดุยานพาหนะอ่ืน ๆ  
ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเชล  
น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนชิน แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันหล่อลื่น  

      



น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ  
เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สายยาง ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล  
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ  
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า  
เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย ชุดฝึก ชุดปฏิบัติ 
งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ 
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง 
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ 
ทางไกล โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าส่งโทรสาร ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 16,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการทางด้านค่าบริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต  
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ฯลฯ 

      

 
 
 
 
 



 

                 

             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  14:43:47     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 560,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 560,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 380,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    โครงการคัดเเยกขยะแบบมีส่วนร่วม จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะแบบมี 
ส่วนร่วมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่มในการจัดอบรม 
-ค่าจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตในการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ 
-ค่าเช่าสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
-ค่าจัดชื้อถังขยะจำแนกประเภท  4  ประเภท ในจุดและ 
ที่สาธารณะ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 134 ลำดับที่ 230 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค จำนวน 50,000 บาท 



พิษสุนัขบ้า 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0810.5/ว 0160  ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง 
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 105 ลำดับที่ 148  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ จำนวน 29,500 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,500 บาท 

      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออกและค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
-ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นชนิดละอองฝอย 
-ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  
2 รายการ ได้แก่ 
1. ทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นยุงสำหรับควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 
2. ค่าจัดซื้อโลชั่นป้องกันยุง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หมวด 5 การป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 105 ลำดับที่ 147  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 10,000 บาท 



      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
-ค่าจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าตอบแทนสำหรับจัดการ 
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ 
ฉุกเฉิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หมวด 4 การให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ 
ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 109 ลำดับที่ 155 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดและค่าบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดรวม 
ถึงการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
-ค่าจัดชื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เพ่ือสนับสนุน 
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม 
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
หมวด 4 การให้ความช่วยเหลือประชาชน 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0816.5/ว 2726  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 107 ลำดับที่ 150 
ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) จำนวน 50,000 บาท 

      
  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุน       



กิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
-ค่าจ้างเหมาผู้นำการออกกำลังกายการเต้นแอโรบิก  
-ค่าจัดชื้อและซ่อมบำรุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ในการ 
ดำเนินงานโครงการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563 เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 133 ลำดับที่ 227 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       
    เงินอุดหนุนชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละชุมชน ๆ ละ  
20,000 บาท จำนวน 9 ชุมชน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561- 2565) 
หน้า 152 ลำดับที่ 45 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
 
 
 
 
 



                 

             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  14:49:37     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       
    อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลับแล จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ตามโครงการ 
บรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/ 
ผู้ด้อยโอกาส กิ่งกาชาดอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจำปี 2564 ตามหนังสืออำเภอลับแล ที ่อต 0418/ 
ว 2343  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 150  ลำดับที่ 42  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

 
 
 
 
 
 

                 



             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  14:55:58     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,581,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,581,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,793,700 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,793,700 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,208,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง 
ต่างๆของกองช่างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีและ 
เงินเลื่อนขั้นต่างๆ จำนวน 4 อัตรา คือ ผู้อำนวยการกองช่าง , 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ,หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างและ 
นายช่างไฟฟ้า 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
กองช่าง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง  ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง  
จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้า 
ฝ่ายการโยธา จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
  

      



   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,308,300 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  จำนวน 1 
อัตรา  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ผู้ช่วย 
นายช่างโยธา  จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 10 อัตรา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 125,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  
จำนวน 10 อัตรา  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบดำเนินงาน รวม 788,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ  
จัดจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ  
คุมงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลของกองช่าง  
จำนวน 2 อัตรา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ผู้อำนวยการ 
กองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
จำนวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองช่าง  
ที่มีสิทธิเบิกได้ตาระเบียบ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้    

      

   ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท 



   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 198,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเขียนแบบ 
จำนวน 1 อัตรา  และปฏิบัติงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า และ 
ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
ของเทศบาลตามระเบียบ              
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ 
ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
แนวทางการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับ 
การฝึกอบรมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้               

      

    โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งยั้ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งยั้ง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      



- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 94  ลำดับที่ 121 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของกองช่าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด คลิป 
เป๊ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้   

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด  
เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าม่าน พรมปูพ้ืน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้   

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ค่าแบตเตอรี่  
ยางนอก  ยางใน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง และวัสดุยานพาหนะ 
อ่ืน ๆ ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ำมันดีเซล   
น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม  ถ่าน  น้ำมันหล่อลื่น  น้ำมันจารบี   
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      



   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษ 
เขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์  เมมโมรี่การ์ด  
แผ่นซีดี  ขาตั้งกล้อง เลนซ์ซูม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นดิสก ์แฟลชไดร์  
ตลับผงหมึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
กระดาษต่อเนื่อง  แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เมมโมรี่การ์ด  
เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 205,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าต่างๆ ของสวนสาธารณะหนองพระแล  
และเวียงเจ้าเงาะ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ  ค่าโทรศัพท์   
พ้ืนฐาน ของเบอร์ 055-816596  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

             หน้า : 1/1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,509,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน รวม 2,509,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 959,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 484,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 384,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ 
จำนวน 4 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้ 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น  ฟิวส์ 
สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  
เทปพันสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า รีซีสเตอร์มูฟวิ่งคอยส์ 

      



คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้    
ทินเนอร ์สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง 
สังกะสี  ตะปู ค้อน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 90,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก  ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก  
หัวเทียน ไขควง หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ 
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรงล็อคเกียร ์  ล็อคคลัตซ์ 
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
กรวยจราจร ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน
ดีเซล  
น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม น้ำมัน
เตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า  
ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบลงทุน รวม 1,550,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ 
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมตามปกติ 

      



- ค่าซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 
80 - 7323 อต 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,520,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จำนวน 1,500,000 บาท 

      

  

ขนาดกว้าง  22.00  เมตร  ยาว  30.00  เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่10 พ.ศ. 2563 หน้า 3 ลำดับที่ 1 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามมติ 
คณะรัฐมนตรีหรือที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้     
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ รวม 1,150,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 960,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสวนสาธารณะ 
หนองพระแลและเวียงเจ้าเงาะ  จำนวน  11 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง 
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม  
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าม่าน  

      



พรมปูพ้ืน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ 
น้ำมันทาไม้  สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  อิฐ กระเบื้อง  
ทราย สังกะสี ตะปู ค้อน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 
น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง หม้อน้ำ กันชนรถยนต์  
เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ล็อคเกียร์  
แม่แรง ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น  
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม  
น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน 
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  ปุ๋ย พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปีกและ 
สัตว์น้ำ อาหารสัตว์  วัสดุเพาะชำ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 
สปริงเกอร์  จอบหมุน  จานพรวน ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ 
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า 
เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,380,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,380,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,300,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 510,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานจัดเก็บ 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 อัตรา และค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืน ๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่อต 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่องหลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าขุดฝังกลบและปรับเกลี่ย  เพ่ือกำจัด 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้ 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      



   ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า รีซิสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ 
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง 
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม  
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา  
น้ำจืดที่ชื้อจากเอกชน 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก 
อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง 
ข้างรถ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์  
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 350,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเชล  
น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนชิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม  
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ 
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า 
เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะและมูลฝอย  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท 



      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานนอกเหนือ 
จากรายการที่กำหนดไว้ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบลงทุน รวม 80,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 80,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ 
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมตามปกติ ดังนี้  
- ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน 
  80-9110 อต 
- ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน 
  80-9109 อต 
- ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน 
  80-7662 อต 
- ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน  
  80-5956 อต 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,110,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 450,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปี 2564  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 127 ลำดับที่ 211 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 

จำนวน 10,000 บาท 



      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันสวรรคตประจำปี 2563 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 127 ลำดับที่ 212 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2564 และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 126 ลำดับที่ 209 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ 
ประจำปี 2564 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีเก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 

      



ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 162 ลำดับที่ 210 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

    โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2564 และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 127 ลำดับที่ 213 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทองเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และดำเนินการตาม 
นโยบายของรัฐบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 93 ลำดับที่ 120 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

      



ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 115  ลำดับที่ 171  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

    โครงการว่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา 
ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4044  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 103 ลำดับที่ 140 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุน 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2562 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้าง 
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 93 ลำดับที่ 119 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน
สมเด็จพระเทพฯ 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 115 ลำดับที่ 174 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  งบลงทุน รวม 660,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 660,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    เครื่องบดวัตถุดิบ จำนวน 140,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบดวัตถุดิบ (Grinder)  
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. มอเตอร์สำหรับ  สับ  ปั่น  บด  ขนาด  10  Hp.  
   380 V. 3  Phase 
2. มอเตอร์จ่ายวัตถุดิบ  พร้อมเกียร์  ขนาด  1  Hp.  
   380  V.  มีระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมการหมุน 
   ของมอเตอร์ 
3. ตระแกรงมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.5  มิลลิเมตร 
4. กำลังการผลิตในการบดวัตถุดิบไม่น้อยกว่า  300  
   กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
5. ใบมีดเหล็กหนา 1 นิ้ว  ยาว 14 เซนติเมตร จำนวน  
   8 ตัว 
6. ตู้ควบคุมไฟฟ้า  Main  Breaker  พร้อมระบบ 
   อินเวอร์เตอร์ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ 

      



7. รับประกันสินค้า  1  ปี  ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8 หน้า 14  ลำดับที่ 13 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

    เครื่องผสมอาหาร จำนวน 85,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร  (Mixer)  
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. มอเตอร์หลักท่ีใช้ในการผสมอาหาร  ขนาด  1 Hp.  
    380 V. 
2. Gearbox Motor ที่ใช้สำหรับผสมอาหาร   
    อัตราทด 1 : 20 
3. ถังผสมอาหารเป็นสแตนเลส 
4. โครงสร้างถังผสมอาหารทำจากเหล็ก 
5. ใบพัดทำจากสแตนเลสที่ใช้ในการผสมอาหาร  
    จำนวน 12  ใบ 
6. กำลังผสมอาหาร  20  กิโลกรัมต่อครั้ง 
7. ตู้ควบคุมไฟฟ้า  Main  Breaker 
8. รับประกันสินค้า  1  ปี  ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8 หน้า 14  ลำดับที่ 14 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    เครื่องอบอาหาร จำนวน 75,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอบ  (Dryer)   
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขนาดตู้อบอาหาร  0.93  เมตร  กว้าง  2.3  เมตร  
    ยาว  2.36  เมตร 
2. สามารถอบได้ทั้งลมเย็นและแก๊ส  LPG 
3. ลมที่เป่าออกมามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง  50 – 90   
    องศาเซลเซียล 
4. มอเตอร์สำหรับเป่าลม  ขนาด  1  Hp  220  V. 
5. ขนาดตะแกรงกรองอาหาร  ไม่เกิน  3  มิลลิเมตร 
6. สามารถอบอาหารได้  ไม่น้อยกว่า  1,000   

      



    กิโลกรัมต่อครั้ง 
7. มีระบบตัดแก๊สเมื่อไฟดับ 
8. รับประกันสินค้า  1  ปี  ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8 หน้า 14  ลำดับที่ 15 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

    เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ลอยน้ำ จำนวน 360,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ลอยน้ำ 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. มอเตอร์หลัก  ขนาด  15 Hp   380 V. 3  Phase 
2. มอเตอร์จ่ายอาหาร  ขนาด 1 Hp 380 V. มีระบบ  
    อินเวอร์เตอร์ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ 
3. มอเตอร์ตัดเม็ดอาหาร ขนาด 1 Hp 380 V.  
    มีระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ 
4. กำลังผลิตไม่น้อยกว่า  100  กิโลกรัม  ต่อชั่วโมง 
5. ปั้มน้ำในการหล่อเย็นเครื่อง  ขนาด  1  นิ้ว 
6. หน้าแปลนสแตนเลส  3  ชิน้  เลือกเจาะร ู  
    ขนาดระหว่าง  2 – 12  มิลลิเมตร 
7. ใบมีดสแตนเลสตัดอาหาร  จำนวน  2  ชุด 
8. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
    ดังต่อไปนี้ 
    8.1)  Main  Breaker  จำนวน  1  ชุด 
    8.2)  Phase  Protector  จำนวน  1  ชุด 
    8.3)  Magnetic  Contactors  จำนวน  3  ตัว 
    8.4)  Inverter  จำนวน  2  ตัว 
9. สกรูอัดอาหาร  เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร  
    ยาว  20  เซนติเมตร จำนวน  2  ชิ้น  
10. ถังผสมอาหารสแตนเลสภายในตัวเครื่อง   
     มีความจุ  20  กิโลกรัม 
11. มีใบพัดปั่นผสมอาหารในถังผสมอาหาร  
     จำนวน 12 ใบ 
12. เมื่อผ่านกระบวนการอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำ 

      



     แล้วอาหารจะลอยน้ำไม่น้อยกว่า 80  เปอร์เซ็นต์ 
13. รับประกันสินค้า  1  ปี  ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8 หน้า 14  ลำดับที่ 12 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      
  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  15:11:55     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 470,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 470,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 390,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน เยาวชน ประชาชน  
ต้านยาเสพติด หรือสนับสนุนการจัดส่งพนักงานเทศบาล/ 
เยาวชน/ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันในนามเทศบาล 
รวมทั้งการแข่งขันระหว่างเทศบาลกับประชาชนและหรือ 
กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า  131  ลำดับที่  224 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  จำนวน 100,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  200,000  บาท 

      



    โครงการออกกำลังกายและฝึกทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียน
และเยาวชน 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลังกายและ 
ฝึกทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน    
ประจำปี  2564  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที ่กค 0409.7/ 
ว 6 ลงวันที่  19  มกราคม  2547 เรื่อง ค่าตอบแทน 
ผู้นำการออกกำลังกาย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4044  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า  131  ลำดับที่  225 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล   
ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน   
เชือกกระโดด  ตะกร้อ  ตาข่ายกีฬา  นาฬิกาจับเวลา 
นกหวีด  นวมลูกทุ่มน้ำหนัก ฯลฯ  ให้แก่ชุมชน  ชมรม 
และโรงเรียน  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา
นักเรียนต้านยาเสพติด 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑา  
นักเรียนต้านยาเสพติดของโรงเรียนลับแลศรีวิทยา และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือโรงเรียนลับแลศรี 
วิทยา  ที ่ ศธ 04269.49/189  ลงวันที่  13  กรกฎาคม 

      



2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14 สิงหาคม  2563 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า  159  ลำดับที่  58 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน (โครงการแข่งขันกีฬา - 
กรีฑานักเรียน) 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกรีฑา – กีฬา 
นักเรียนต้านยาเสพติดของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียว 
ข้อง  ตามหนังสือเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน 
ที ่ ครท / 17  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2563   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14 สิงหาคม  2563 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า  159  ลำดับที่  59 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  15:20:15     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 660,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 660,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 630,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    โครงการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนมัสการพระแท่น 
ศิลาอาสน์ ประจำปี  2564 เช่น  ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
และค่าใช้จ่ายสำหรับจัดริ้วขบวน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า 
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า  129  ลำดับที่  219 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 230,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจำปี  2563 เช่น  ค่ากิจกรรมต่าง ๆ  ค่ามหรสพ   
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดริ้วขบวน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ 

      



เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า 
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า  128  ลำดับที่  217 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

    โครงการจัดงานอัฐมีบูชา จำนวน 320,000 บาท 

      

  

เพ่ือ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอัฐมีบูชา ประจำปี 2564 
เช่น  ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่ามหรสพ  ค่าใช้จ่ายสำหรับ 
จัดริ้วขบวน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า 
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า  129  ลำดับที่  220 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลับแล จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ   จ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลับแล   
ตามหนังสือที่ว่าการ อำเภอลับแล  ที ่ อต 0418 /  
ว 2343 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2563  เรื่อง โครงการ 
สนับสนุนจัดกิจกรรมในราชพิธีและรัฐพิธี  ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการขอรับเงิน 
อุดหนุนร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนร่วมงานพระยาพิชัยดาบหัก 
และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ  

      



พ.ศ.  2564  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์     
จำนวน  30,000   บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 4750  ลงวันที่  14 สิงหาคม  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว 
ทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน 
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561–2565)  
หน้า  158  ลำดับที่  57 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      
  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  15:23:54     

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
อำเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,890,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 28,890,400 บาท 
  งบกลาง รวม 28,890,400 บาท 
   งบกลาง รวม 28,890,400 บาท 
   ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,005,950 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
(ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขที่ 865/23/2554 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2553 งวดที่ 10   และตามสัญญาเลขท่ี 
1754/74/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 งวดที่ 4 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 104  ลำดับที่ 142 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 117,950 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขท่ี 865/23/2554 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 งวดที่ 10 และ ตามสัญญา 
เลขที ่1754/74/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  
งวดที่ 4 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 104  ลำดับที่ 142 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 300,000 บาท 



      

  

เพ่ือ จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลในส่วนของนายจ้าง  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ จำนวน  277,00 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 23,000 บาท 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 14,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ประจำปี 
2564 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  
2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 18,850,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล 
ตำบลทุ่งยั้ง จำนวน 2,401 ราย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 99  ลำดับที่ 129 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 7,104,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาล 
ตำบลทุ่งยั้ง จำนวน 740 ราย ๆ ละ 800 บาท ต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลัก 
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 99  ลำดับที่ 130 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป  

      



   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง 
และทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือ 
ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ 
เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 
บาทต่อเดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 99  ลำดับที่ 128 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ จำนวน 20,000 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 60,000 บาท 

      

   สำรองจ่าย จำนวน 350,000 บาท 

      

  

เพ่ือ ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ 
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดก่อนเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือ 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้  
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก 
แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่า 
และหมอกควัน เป็นต้น รวมทั้งสำรองจ่ายในหมวดรายจ่าย 
ต่าง ๆ ซึ่งวงเงินไม่พอใช้ระหว่างปีงบประมาณ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ จำนวน 343,300 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 6,700 บาท 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือ  เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร  
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น  ทาสีตีเส้น  
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร   
แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร  
เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น 

      



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 3892  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

    ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 68,500 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  
(ส.ท.ท.) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับ 
จริงปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้ เงินจ่ายขาด 
เงินสะสม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 104  ลำดับที่ 145 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 226,800 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การ 
บริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหาร 
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ 
พ้ืนที ่ตามหนังสือ สปสช. ที ่สปสช.5.35/ว 4015  
ลงวันที่ 14  กรกฎาคม  2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 108  ลำดับที่ 153 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 743,200 บาท 

      

  

เพ่ือ จ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ 
รายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้ 
จากพันธบัตร  เงินกู ้เงินอุทิศให้เงินอุดหนุนทั่วไปและ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 104  ลำดับที่ 144 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                               
              

แผนงานงบกลาง 
แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบกลาง งบกลาง 

ค่าชำระดอกเบีย้ 117,950                 117,950 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                     

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 30,000                 30,000 

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

68,500                 68,500 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

226,800                 226,800 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 80,000                 80,000 

ค่าชำระหนี้เงินต้น 1,005,950                 1,005,950 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

300,000                 300,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 18,850,000                 18,850,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,000                 14,000 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

743,200                 743,200 

สำรองจ่าย 350,000                 350,000 



เบี้ยยังชีพคนพิการ 7,104,000                 7,104,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รองนายก 

                180,000 180,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                1,555,200 1,555,200 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

                207,400 207,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก                 725,800 725,800 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

                180,000 180,000 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       2,308,300   750,000 890,520 513,360 689,400 5,151,580 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       67,200         230,400 297,600 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

      125,000   60,000 72,000 36,000 36,000 329,000 

เงินเดือนพนักงาน       1,208,000   660,000 2,988,200 678,120 7,554,300 13,088,620 

เงินวิทยฐานะ             562,800     562,800 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ           600,000       600,000 

เงินประจำตำแหน่ง       85,200   42,000   18,000 368,400 513,600 

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       15,000   10,000 35,000 10,000 92,000 162,000 

ค่าเบี้ยประชุม                 10,000 10,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      50,000       20,000 500,000 570,000 

ค่าเช่าบ้าน       60,000   48,000     344,000 452,000 



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

                5,000 5,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

      120,000   30,000 55,000 20,000 150,000 375,000 

ค่าจ้างเหมาทำอาหาร
กลางวัน 

            20,000     20,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ       1,854,000   1,000,000 498,000 480,000 1,260,000 5,092,000 

ค่่าจ้างเหมาบริการ       198,000           198,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

                70,000 70,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

                    

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
สำคัญของชาติ 

                5,000 5,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

      30,000   20,000 25,000 10,000 110,000 195,000 

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล                 10,000 10,000 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ ์

  300,000               300,000 

โครงการคัดเเยกขยะแบบมี
ส่วนร่วม 

          120,000       120,000 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรม

    10,000             10,000 



นาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 13 ตุลาคม 

    10,000             10,000 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 28 
กรกฎาคม 

    20,000             20,000 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ พระราช
ชนนีพันปีหลวงและวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

    10,000             10,000 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี3 
มิถุนายน 

    10,000             10,000 



โครงการจัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางจราจร 
(การจัดระเบียบสังคม) 

              25,000   25,000 

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

                20,000 20,000 

โครงการจัดงานนมัสการพระ
แท่นศิลาอาสน ์

  80,000               80,000 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

  230,000               230,000 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

            120,000     120,000 

โครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย 

                10,000 10,000 

โครงการจัดงานอัฐมีบูชา   320,000               320,000 

โครงการจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนทุ่งยั้ง 

      30,000           30,000 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

          50,000       50,000 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

          100,000       100,000 

โครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง 

    10,000             10,000 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร 
สมาชิก สภาเทศบาล 

                20,000 20,000 



ลูกจ้างประจำและพนกังาน
จ้างเทศบาล 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

              70,000   70,000 

โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

          10,000       10,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อป
พร. พนักงานดับเพลิง
อาสาสมัครกู้ชีพกูภ้ัย และชุด
หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภยั 

              70,000   70,000 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง 

                300,000 300,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

          50,000       50,000 

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 

    180,000             180,000 

โครงการเลือกตั้งคณะ
ผู้บริหารและสมาชกิสภา
เทศบาลและการเลือกตั้งอื่น 
ๆ 

                400,000 400,000 

โครงการว่าจา้งนักเรียน 
นักศึกษา ปฏิบัติงาน 

    80,000             80,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) 

          50,000       50,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย             306,000     306,000 



การบริหารทางการศึกษา 
(เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารทางการศึกษา 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน) 

            882,000     882,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงิน
อุดหนุนสำหรับเด็กปฐมวยั 
(อาย ุ3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

            113,000     113,000 

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

    30,000             30,000 

โครงการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 

    10,000             10,000 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริในสมเด็จ
พระเทพฯ 

    80,000             80,000 

โครงการออกกำลังกายและ
ฝึกทักษะด้านกีฬาให้กบัเด็ก
นักเรียนและเยาวชน 

  60,000               60,000 



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       310,000   100,000 54,000 80,000 510,000 1,054,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย       30,000   20,000   52,000   102,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       220,000   30,000 50,000 100,000 70,000 470,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์       25,000   20,000 10,000   136,400 191,400 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       220,000     5,000 15,000 30,000 270,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       510,000   100,000 50,000 80,000 190,000 930,000 

วัสดุกีฬา   30,000               30,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง               50,000   50,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว       40,000     50,000   35,000 125,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

          30,000 10,000     40,000 

วัสดุการเกษตร       80,000     10,000     90,000 

วัสดุก่อสร้าง       110,000   20,000 10,000 20,000 20,000 180,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่       5,000     5,000   10,000 20,000 

วัสดุสำนักงาน       30,000   20,000 15,000   275,000 340,000 

วัสดุอื่น       55,000     1,639,000     1,694,000 

วัสดุการศึกษา             5,000     5,000 

ค่าสาธารณปูโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

          16,000 15,000   78,200 109,200 

ค่าไฟฟ้า       200,000     150,000   935,000 1,285,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์                 80,000 80,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์       5,000   5,000   2,400 60,000 72,400 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

                    

ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

      80,000           80,000 



ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

      30,000       40,000 30,000 100,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร                     

เครื่องบดวัตถุดิบ     140,000             140,000 

เครื่องผสมอาหาร     85,000             85,000 

เครื่องอบอาหาร     75,000             75,000 

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ลอย
น้ำ 

    360,000             360,000 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                     

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานกีฬา เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

      1,500,000           1,500,000 

โครงการเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K) 

      20,000           20,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนเอกชน                     

อุดหนุนเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งเวฬุวัน (โครงการ
เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด) 

            25,000     25,000 

อุดหนุนเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งเวฬุวัน (โครงการ
แข่งขันกีฬา - กรีฑานกัเรียน) 

  50,000               50,000 

อุดหนุนเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งเวฬุวัน (โครงการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน) 

            60,000     60,000 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

                    



เงินอุดหนุนชุมชน ตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

          180,000       180,000 

อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลับ
แล 

        20,000         20,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                     

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

            1,520,000     1,520,000 

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอลับแล 

  30,000               30,000 

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอลับแล (โครงการ
สนับสนุนจัดกิจกรรมในราช
พิธีและรัฐพธิี อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์) 

                10,000 10,000 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยา (โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ-ยวุกาชาด) 

            25,000     25,000 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยา โครงการแข่งขันกีฬา - 
กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด 

  30,000               30,000 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยา โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

            25,000     25,000 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี             30,000     30,000 



วิทยา โครงการศูนย์การเรียน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรี
วิทยา โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ 

            25,000     25,000 

รวม 28,890,400 1,130,000 1,110,000 9,620,700 20,000 4,141,000 10,355,520 2,389,880 17,502,500 75,160,000 



 

 


