
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลอุโมงค์
อําเภอ เมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 80,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 14,589,436 บาท
งบบุคลากร รวม 8,830,636 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการและทีปรึกษาของผู้บริหาร
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,620,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,758,636 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,984,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีในหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 153,036 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนๆให้แก่พนักงาน
เทศบาล ในหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 177,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับ
พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ ปลัดเทศบาล และรองปลัด
เทศบาล จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 766,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ใน
หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ในหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,524,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 5,433,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 256,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ทีผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการตามทีกฏหมายกําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 66,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ตามกฎหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 2,985,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีธรณีสงฆ์และทีราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ
 เพือให้ได้มาซึงบริการ (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทํา
การอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่า
ครุภัณฑ์หรือส่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ 
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 180,000 บาท
ค่ารับรอง ตังไว้ 130,000.-บาท
(1) ตังไว้ 130,000.- บาท ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
)คํานวณ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมา โดยไม่
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศ
ให้
= 56,515,712.92 x 1/100)
เทศบาลสามารถตังจ่ายได้ไม่เกิน 565,157.13 บาท
(2) ตังไว้ 50,000.- บาท ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง ค่า
บริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรอง ในการประชุม
สภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทังนีให้รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม ยอดเงินที
ตังไม่รวมอยู่ในร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมาตามข้อ (1) (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ทีจําเป็นในกิจการของ
เทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์หรือรถ
จักรยานยนต์ของเทศบาล ก่อให้เกิดความเสียหายและกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบืองต้นแก่ผู้ประสบภัยแล้ว ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2537 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว
 2581 ลงวันที 15 สิงหาคม 2540 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงานของเทศบาลตําบลอุโมงค์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงานของ
เทศบาลตําบลอุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
สถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อัวหละปูน

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดของกลุ่ม
อาชีพต่างๆ " งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อัวหละปูน" สําหรับการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพือส่งเสริมการท่องเทียวของตําบลอุโมงค์ จังหวัด
ลําพูน จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ จ่ายเป็น ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าจัด
สถานที จัดทําเวที ค่าจ้างวงดนตรี นักดนตรี ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัลแก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฝประกวดต่างๆทีจัดภายในงาน ค่าทําป้าย
โครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ให้
กับบุคลากรของเทศบาลผู้มาปฏิบัติหน้าทีให้กับเทศบาลตามระเบียบของ
ของราชการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบข่าวสารการตลาด กระจาย
รายได้แก่ประชาชน, แนวทางพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชน, แนวทางส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม สอด
คล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
การท่องเทียวแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการป้องกันสถาบันสําคัญของ
ชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่ง
เสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร
และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้าน/รัวสี
เขียว "หน้าบ้านหน้ามอง"

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้า
บ้าน/รัวสีเขียว " หน้าบ้านน่ามอง" ให้ชุมชนมีโครงการด้านการพัฒนาสิง
แวดล้อมของชุมชนเอง ประชาชนทุกครอบครัว มีการปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ พืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรท้องถิน ในระดับครัวเรือน เป็น
ค่าใช้จ่าย ค่าเงินรางวัลในระดับต่างๆ พร้อมใบประกาศนียบัตร ค่าตอบ
แทนกรรมการประเมินชุมชน/ครัวเรือน ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทําโล่ห์ หมู่บ้านชนะเลิศ และ
รองชนะเลิศ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ บําบัด และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐพิธีต่าง ๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ ประกอบด้วย วัน
พ่อ “5 ธันวามหาราช” วันแม่ " 12 สิงหามหาราชินี " วันปิยะ
มหาราช และอืนๆ ทีเกียวกับงานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราช
กรณียกิจ การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ และการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะในแต่ละด้านการรณรงค์ในด้านต่างๆ การ
ระดมความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการปฏิบัติ
กิจกรรม การเฉลิมฉลองฯ การประดับไฟตกแต่งในเขตเทศบาล โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งสถานที ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่าง ๆ และการทําบุญ
ตามวัฒนธรรมของท้องถิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการดําเนิน
การ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการวันดอกไม้บาน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันดอกไม้บาน เพือเป็นราชสักการะและถวาย
ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สนองพระราชดํารัส
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพือเป็นการเพิมพืนทีป่าและ
สภาพแวดล้อม รวมทังระบบนิเวศทางธรรมชาติเสริมสร้างทัศนียภาพให้มี
ความร่มรืนสวยงาม เป็นแหล่งสถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ ในอนาคตของ
ตําบลอุโมงค์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนา ค่าประดับตกแต่ง
สถานที ค่าอาหารว่างและเครืองดืม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
ต่าง ๆ และการทําบุญตามวัฒนธรรมของท้องถิน ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานเทศกาลลําไย พืชผักสวนครัวตําบลอุโมงค์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานเทศกาลลําไย พืชผักสวนครัว
ตําบลอุโมงค์ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเงินรางวัลในระดับต่างๆ พร้อมใบ
ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารเครืองดืม ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทําป้ายประกาศ
เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบข่าวสารการตลาด กระจาย
รายได้แก่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบ้านตําบลอูโมงค์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบ้านตําบลอู
โมงค์ เพือส่งเสริมสนับสนุนความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน หมู่
บ้าน เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(จากโครงการเพิมศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการ
เมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบลอุโมงค์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบลอุโมงค์ เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
(จากพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่ประชาชน สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาสําหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้า
ราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลอุโมงค์

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร
และด้านอืนๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตําบล
อุโมงค์ ทังภายในประเทศและ ต่างประเทศ
เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดหารถโดยสารไม่ประจําทางในการศึกษาดู
งาน ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเดินทางต่างๆ ทีเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้อง
ถินในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การ
บริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 335,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตังทุกระดับ เพือให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าทีทีช่วยเหลือผู้อํานวย
การการเลือกตัง คณะกรรมการการเลือกตังประจําเทศบาล ฯลฯ สามารถ
ดําเนินการขันตอน วิธีปฏิบัติ แนวทางการดําเนินงานเกียวกับการบริหาร
จัดการเลือกตังได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลัก
เกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสังการของคณะกรรมการเลือกตัง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอืนๆของ นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
เทศมนตรี
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลและสมาชิกอปพร. ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึก
อบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ทีนายกเทศมนตรีสังให้ไปปฏิบัติราชการให้
เทศบาลตําบลอุโมงค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการจัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร โดยเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นค่าแรงในการจัดทําศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการจัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน เพือจัดตัง
ศูนย์การเรียนรู้ทีมี ICT เป็นเครืองมือในการเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ บท
เรียนต่างๆ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย เป็นค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าอาหาร
ฝเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ดูแลและควบคุม
ระบบ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการนวัตกรรมสวนหลังบ้าน ตลาดสีเขียว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมสวนหลังบ้าน ตลาดสีเขียว เป็น
ค่าใช้จ่าย ให้ชุมชนมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรท้อง
ถิน ในระดับครัวเรือน รวมทังการเสริมสร้างให้เกิดตลาดสีเขียว เป็นค่าใช้
จ่าย ค่าเงินรางวัลในระดับต่างๆ พร้อมใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทน
กรรมการประเมินชุมชน/ครัวเรือน ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าดําเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบข่าวสารการตลาด กระจาย
รายได้แก่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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โครงการเพิมศักยภาพชมรมอาสาปันสุข จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพชุมรมอาสาปันสุข  เป็นค่า
ดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการวันเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที 24
 เมษายน 2559 ประกอบด้วย การทําบุญตักบาตร และหรือการสวดพระ
พุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ การคัดเลือก และมอบ
รางวัลแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานดีเด่น และ/หรือการแข่งขันกีฬาภายใน การทําความสะอาด
สํานักงาน และพืนทีในเขตเทศบาลฯ การพบปะระหว่างผู้บริหารพนักงาน
และลูกจ้าง บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในการดําเนินงานของเทศบาล และ
อืน ๆ ทีเกียวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
[สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลอุโมงค์ แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)]

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของ อปท.

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24
 ชัวโมง เพือให้ผู้รับบริการทีเจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการทีมีมาตรฐาน อย่างทันท่วงที
เป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมือเกิดการเจ็บ
ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนทังทาง
ร่างกายและจิตใจ โดย จ่ายเป็นค่าตอบแทนการขึนเวรปฏิบัติงานตามคํา
สัง ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันในการประชุมคณะทํางาน ค่าอาหาร
กลางวันและอาหารว่างในการอบรมผู้ปฏิบัติงานการช่วยชีวิตขันพืนฐาน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าเบียเลียงเดินทางในการตรวจประ
เมิน อปท/หน่วยปฏิบัติการ เป็นต้น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0891.3/ว 2826 ลงวันที 17
 กันยายน 2553 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินซึงไม่ใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใด  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าวัสดุ รวม 1,090,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 430,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา นําดืม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซือ
นิตยสารหนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิงพิมพ์ รวมถึงหนังสือ
กฏหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
อุปกรณ์เกียวกับการบํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด เช่น ไม้
กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย อิฐ ซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ค้อน คีม จอบ เสียม สว่าน เลีอย เหล็กเส้น โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ท่อต่างๆ ตลับ
เมตร ลูกดิง ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
(จากแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรค ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญา
ญไฟกระพริบ สัญญาญไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล นํามัน
เครือง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนือง อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอ
ฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,102,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะสถานทีต่าง ๆ ทีได้
ดําเนินการตามหน้าทีและภารกิจของเทศบาลตามทีกฎหมายกําหนด ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 112,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะสถานทีต่าง ๆ ทีได้
ดําเนินการตามหน้าทีและภารกิจของเทศบาลตามทีกฎหมายกําหนดตังจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลือนทีและให้รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน เกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐ แบบอิเล้กทรอนิกส์ (GFMIS)  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าเทเล็กซ์ ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสือสารอืน ๆ
 และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับใช้บริการ ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 270,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 270,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ กรณีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เช่น ค่าดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร์ ค่าใช้จ่ายการ
ปรับปรุงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร์ สํานักงานทะเบียน
ท้องถินเทศบาลตําบลอุโมงค์ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังต่อไปนี
1.ตังไว้ จํานวน 25,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถินจังหวัดลําพูน ตามโครงการศูนย์ประสานงาน อปท
.จังหวัดลําพูน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการสนับสนุนหรืออุด
หนุนส่วนราชการสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับ
สนุน หรืออุดหนุนหน่วยงานอืน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561))
2.ตังไว้ จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครอง
อําเภอเมืองลําพูน ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้าง
ของ อปท.ระดับอําเภอ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (จากแนวทางการสนับสนุนหรืออุดหนุนส่วนราชการสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุน หรืออุดหนุนหน่วยงาน
อืน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561))
ทังนีคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับจังหวัด จังหวัดลําพูน ให้ความเห็นชอบ เทศบาลตําบล
อุโมงค์ตังงบประมาณอุดหนุนได้ ในการประชุม ครังที 2/2558 เมือวัน
ศุกร์ที 17 กรกฎาคม 2558
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 665,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 635,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีธรณีสงฆ์และทีราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ
 เพือให้ได้มาซึงบริการ (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทํา
การอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่า
ครุภัณฑ์หรือส่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการการเมืองสีขาว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ "การเมืองสีขาว" เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ
ทํางานกิจกรรมต่างๆทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ในการบริหารจัดการพัฒนา และการพัฒนาการเมืองในทุกระดับ สอด
คล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํา
ตําบลอุโมงค์

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา ตําบลอุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชือของท้องถิน ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานทีค่าใช้
จ่ายในการประชุมคณะทํางานกิจกรรมต่างๆทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงระเบียบ เทศบัญญัติ แผนพัฒนา และข้อมูลทีสําคัญ
ในการพัฒนาท้องถิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพิธีกรพิธีกรรมทางศาสนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพิธีกร พิธีกรรมทางศาสนา ตําบล
อุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีกรรมทางศาสนาค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการจัดอบรม ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐ
พิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการส่งเสริมงานเทศกาลลําใยผลไม้มหัศจรรย์เมืองลําพูน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานเทศกาลลําใยผลไม้มหัศจรรย์
เมืองลําพูน เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเงินรางวัลในระดับต่างๆ พร้อมใบ
ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารเครืองดืม ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทําป้ายประกาศ
เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบข่าวสารการตลาด กระจาย
รายได้แก่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ค่าจัดทําวารสาร
ประจําปีของเทศบาลสิงพิมพ์ทีได้จากการซือ จ้างพิมพ์ วารสารสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา วัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้
ในกืจการของเทศบาล ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ในการบริหารจัดการพัฒนา และการพัฒนาการเมืองในทุกระดับ สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันทีเป็นกลางเพือให้ผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล ตามมิติการประเมิน
ที กจ., กท.กําหนด /ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535
 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 9) พ.ศ. 2553 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษาการพัฒนาและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การ
บริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,154,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,479,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,479,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,753,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ในหน่วยงานกองคลัง จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้
บริหารกองคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 166,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ในหน่วยงานกองคลัง จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 405,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปในหน่วยงานกองคลัง จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิม เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองคลัง จํานวน 12 เดือน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน อัตราการจ่ายตามทีกฏหมาย
กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามทีกฏหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 27/3/2560  09:23:11 หน้า : 13/84



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนทีภาษี Ltax map จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที
ภาษี Ltax map เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานรายวันเพือป้อนข้อมูล ชือทีอยู่ เลขรหัสประจําบ้าน รหัส
แปลงทีดิน โรงเรือน หรือสิงปลูกสร้าง  ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ เป็น
ต้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการเพือรณรงค์สร้างความเข้าใจทีดีแก่ผู้ชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการเพือรณรงค์สร้างความเข้าใจทีดี
แก่ผู้ชําระภาษี  เพือเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจทีดีแก่ผู้ชําระ
ภาษี ของเทศบาลตําบลอุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทํางานดําเนิน
กิจกรรม/โครงการทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างภาคประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซือ จัดจ้างภาค
ประชาชน เพือเป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการประชุมคณะทํางานดําเนินกิจกรรม/โครงการทีเกียวข้อง ค่า
วิทยากร ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการอุโมงค์เมืองคนดีชวนกันชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุโมงค์เมืองคนดีชวนกันชําระภาษี เพือ
เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบล
อุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายใน
การประชุมคณะทํางานดําเนินกิจกรรม/โครงการทีเกียวข้อง ค่า
วิทยากร ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอืนๆของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ทีนายกเทศมนตรีสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้เทศบาลตําบลอุโมงค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินซึงไม่ใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา นําดืม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซือ
นิตยสารหนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิงพิมพ์ รวมถึงหนังสือ
กฏหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
อุปกรณ์เกียวกับการบํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด เช่น ไม้
กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรค ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญา
ญไฟกระพริบ สัญญาญไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล นํามัน
เครือง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เมนโมรีการ์ด ,วิดีโอ
เทป, แผ่นซีดี,ภาพถ่ายดาวเทียม ,ขาตังกล้อง กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็น
ต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนือง อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอ
ฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,900,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,900,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอปพร. เพือจ่ายเป็นการตอบแทนใน
ความเสียสละทีให้การช่วยเหลือทางราชการและประชาชน กรณีเทศบาลมี
คําสังใช้อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์อปพร.หรือนอกทีตังศูนย์อปพร. ไม่
น้อยกว่า 8 ชัวโมง ให้เงินค่าตอบแทนไม่เกินคนละ 200 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ของศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตําบลอุโมงค์ ตามแนวทางการ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิน ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/658 ลงวันที 25
 มกราคม 2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้สอย รวม 1,030,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการสมาชิก อปพร. ตําบลอุโมงค์  ค่าเช่าที
ธรณีสงฆ์และทีราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึง
บริการ (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่าครุภัณฑ์หรือส่งก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมพลังท้องถิน ขจัด
ภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมพลัง
ท้องถิน ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน
เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายใน
การประชุมคณะทํางานดําเนินกิจกรรม/โครงการทีเกียวข้อง ค่า
วิทยากร ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่ง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ/ผู้ประสานการ
จราจรชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนและซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
การ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดสถานที จัดทําป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560))

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าจัดทําป้าย ค่า
เอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทํางานดําเนิน
กิจกรรม/โครงการทีเกียวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องการพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อปพร.รวมใจ กําจัดวัชพืชและผักตบชวา
ในลํานํากวง ลํานําปิงห่าง ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในตําบล
อุโมงค์ เช่น ค่าวัสดุเชือเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินการ ค่าอาหารและเครืองดืม จัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
ป้ายต่างๆในการดําเนินการ ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2561))
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โครงการ อปพร.รวมใจกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในลํานํา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อปพร.รวมใจ กําจัดวัชพืชและผักตบชวา
ในลํานํากวง ลํานําปิงห่าง ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในตําบล
อุโมงค์ เช่น ค่าวัสดุเชือเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินการ ค่าอาหารและเครืองดืม จัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
ป้ายต่างๆในการดําเนินการ ค่าวิทยากร เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการจัดทําแผนและซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนและซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบลอุโมงค์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดสถานที จัดทําป้าย ค่าตอบ
แทนวิทยากร เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการจัดระเบียบทางสังคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบทางสังคม เพือความสงบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
การ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดสถานที จัดทําป้าย ค่าเอกสารแบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทํางานดําเนินกิจกรรม/โครงการทีเกียว
ข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องการพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการตู้ขาวชาวประชาอุ่นใจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตู้ขาวชาวประชาอุ่นใจ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
เอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทํางานดําเนิน
กิจกรรม/โครงการทีเกียวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องการพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการนวัตกรรมศูนย์นิรภัยห่างไกลอุบัติเหตุ(มิสเตอร์โอ๋เตือนภัย) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมศูนย์นิรภัยห่างไกล
อุบัติเหตุ(มิสเตอร์โอ๋เตือนภัย) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้
ในการดําเนินการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าจัดทําป้าย ค่า
เอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทํางานดําเนิน
กิจกรรม/โครงการทีเกียวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องการพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการนวัตกรรมศูนย์อุโมงค์ปลอดภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างนวัตกรรมศูนย์อุโมงค์
ปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าจัดทําป้าย ค่าเอกสารแบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทํางานดําเนินกิจกรรม/โครงการทีเกียว
ข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องการพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรีวิทยุสือ
สาร ไฟฉาย หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญา
ญไฟกระพริบ สัญญาญไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง แก๊ส ถ่าน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าทีของ
หน่วยกู้ภัย เช่น เวชภัณฑ์ยาเบืองต้น ออกซิเจน นํายาต่าง ๆ สายยาง ถุง
มือ สําลี ผ้าพันแผล เครืองมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายสําหรับชุดปฏิบัติงานของพนักงานดับ
เพลิง และเครืองแต่งกายกู้ชีพกู้ภัย เช่น ถุง
เท้า รองเท้า หมวก เสือ กางเกง ผ้า เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการดับเพลิงและค่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 6,110,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,233,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,233,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,429,320 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีในหน่วยงานกองการศึกษา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8 จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 645,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองการศึกษา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ เงินค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงาน
จ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองการศึกษา จํานวน 12
 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 777,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที ในการประเมินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว
 1136 ลงวันที 7 กรกฎาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลของภายนอกทําการอย่างหนึง
อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่าครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอืนๆของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และบุคคลทีนายกเทศมนตรีสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้เทศบาลตําบลอุโมงค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยตังจ่ายจากเงินรายได้(จากแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการ "วันวิชาการ" จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ " วันวิชาการ " เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่า
จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการแข่งขันวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิน เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดหารถโดยสาร
ไม่ประจําทาง ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการทีเกียวข้องกับโครงการ ค่าใช้จ่ายต่างๆที
เกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการศึกษาดูงานการสอนสถานศึกษาต้นแบบ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานการสอนสถานศึกษาต้น
แบบ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดหารถโดยสารไม่
ประจําทาง ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ในส่วนของกองการศึกษา ศูนย์อุโมงค์ลดโลก
ร้อน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 115,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา นําดืม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซือ
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิงพิมพ์ รวมถึงหนังสือ
กฏหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ))

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
อุปกรณ์เกียวกับการบํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นต้น (จากแนวทางปรับ
ปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติงาน และสํานัก
งาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด เช่น ไม้
กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรค ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวย
จราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาญไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล นํามัน
เครือง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เมนโมรีการ์ด ,วิดีโอ
เทป, แผ่นซีดี,ภาพถ่ายดาวเทียม ,ขาตังกล้อง กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็น
ต้น 
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนือง อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอ
ฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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งบลงทุน รวม 30,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว)
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)
จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า
ครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558
 ลําดับที 8 
ทังนีจะดําเนินการจัดหาได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัด
ลําพูนแล้ว
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558
  ลําดับที 44
ทังนีจะดําเนินการจัดหาได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัด
ลําพูนแล้ว
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,070,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,070,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,070,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ประกอบด้วย
1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จัดสรรให้เด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2558 จํานวน 700 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน (จัดสรร 100%)งบประมาณ 2,800,000 บาท 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

2.อุดหนุนโครงการโรงเรียนสีเขียว งบประมาณ 60,000 บาท 
3.อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม งบประมาณ 50,000 บาท 
4.อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณ 60,000
 บาท 
5.อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา งบประมาณ 60,000 บาท 
6.อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายคณะรักษาความ
สงบ ให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ทีอยู่ในเขตพืนทีตําบล
อุโมงค์ จํานวน 40,000 บาท ได้แก่
(1)โรงเรียนบ้านฮ่องกอก จํานวน 5,000.- บาท
(2)โรงเรียนบ้านเชตวัน จํานวน 5,000.- บาท
(3)โรงเรียนบ้านป่าเส้า จํานวน 5,000.- บาท
(4)โรงเรียนวัดชัยสถาน จํานวน 5,000.- บาท
(5)โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน จํานวน 10,000.- บาท
(6)โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จํานวน 10,000.- บาท

โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1201 ลงวันที 30 มิถุนายน 2553
(จากแนวทางการสนับสนุนหรืออุดหนุนส่วนราชการ สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงาน
อืน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,575,964 บาท
งบบุคลากร รวม 4,907,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,907,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างพนักงาน
จ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ในหน่วยงานโรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที 7
 กรกฎาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับพนักงานครูเทศบาล ชํานาญการ คน
ละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา และชํานาญการพิเศษ คน
ละ 5,600 บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา ในหน่วยงานโรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1136 ลงวัน
ที 7 กรกฎาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,157,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)พนักงานจ้างทัว
ไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลอุโมงค์ และพนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติหน้าทีในหน่วยงานโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 12 เดือน จํานวน 6 อัตรา งบประมาณ 851,100 บาท และตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ(สนับสนุนการสอน) จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา งบประมาณ 306,200 บาท ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1136 ลงวันที 7 กรกฎาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับ
สนุนการสอน) พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในศูนย์พัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กของเทศบาลและโรงเรียนเทศบาลตําบล
อุโมงค์ 1 จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนมาก ทีมท 0809.4/ว 1136 ลงวันที 7 กรกฏา
คม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (เงิน
เดือนครูและค่าจ้างประจํา) ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 5,468,264 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,078,264 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตลอดจนค่าจ้างรายวัน ทําความสะอาด
โรงเรียน ปิด เปิดโรงเรียน หรือภารกิจทีจําเป็นต้องจ้างรายวัน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอืนๆ สําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการ "เปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้" จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ เป็น
ค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัด
ทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการ Day Care โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ  Day Care โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที
เกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการ Family Day (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Family Day โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที
เกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการกิจกรรมวันสําคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสําคัญของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที
เกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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โครงการกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที
เกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการเกษตรกรตัวน้อยส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการเกษตรกรตัวน้อยส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนทีมีข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหานักเรียนทีมีข้อบกพร่องทาง
การเรียนรู้  เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียน
เทศบาลอุโมงค์ 1) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายลูกเสือ (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที
เกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกง เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการทัศนศึกษา "เรียนรู้โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการทัศนศึกษา "เรียนรู้โลกกว้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก" เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการพัฒนาเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิดด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิด
ด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนและครู จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียนและครู เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการพาน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ เป็นค่า
ดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัด
ทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการเพือนช่วยเพือน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพือนช่วยเพือน เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่า
จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการ
เรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการเยียมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยียมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
ค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัด
ทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็น
ค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัด
ทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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โครงการวันสําคัญต่าง ๆ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญต่าง ๆ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
 เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่า
จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการวัยใสหัวใจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสหัวใจพอเพียง เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมันใจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมันใจ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที
เกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง (แม่ครัวตัวน้อยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง (แม่ครัว
ตัวน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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โครงการส่งเสริมขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู(วันครู) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครู(วันครู) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี(วงดุริยางค์) โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี(วง
ดุริยางค์) โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีนักเรียนปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีนักเรียน
ปฐมวัย เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1)
ตังงบประมาณ   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3
/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1)
ตังงบประมาณ  โรงเรียนละ 100,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2559 และวิธี
การขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
ตังงบประมาณ  โรงเรียนละ 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2559 และวิธี
การขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)

จํานวน 16,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) ตังงบ
ประมาณ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน/อาหารเช้าโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1

จํานวน 892,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าอาหารกลางวัน/อาหารเช้า เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตําบลอุโมงค์1) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน/อาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอุโมค์)

จํานวน 263,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าอาหารกลางวัน/อาหารเช้า เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอุโมงค์) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จํานวน 50,945 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตังงบประมาณ  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 103 คน
ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน จํานวน 120 คน
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน 
ค่าเครืองแบบนักเรียน

จํานวน 74,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน ค่าเครืองแบบนักเรียน
ตังงบประมาณ  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 103 คน
ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ภาคเรียน จํานวน 120 คน
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน 
ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน

จํานวน 33,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน
ตังงบประมาณ  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 103 คน
ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน จํานวน 120 คน
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน 
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

จํานวน 201,550 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ตังงบประมาณ  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 103 คน
ระดับประถมศึกษา คนละ 890 บาท/ภาคเรียน จํานวน 120 คน
 ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน 
ค่าหนังสือเรียน

จํานวน 95,969 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน ค่าหนังสือเรียน
ตังงบประมาณ  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จํานวน 103 คน
ระดับประถมศึกษาปีที 1 คนละ 561 บาท/ปี จํานวน 36 คน
ระดับประถมศึกษาปีที 2 คนละ 605 บาท/ปี จํานวน 24 คน
ระดับประถมศึกษาปีที 3 คนละ 622 บาท/ปี จํานวน 27 คน
ระดับประถมศึกษาปีที 4 คนละ 653 บาท/ปี จํานวน 17 คน
ระดับประถมศึกษาปีที 5 คนละ 785 บาท/ปี จํานวน 10 คน
ระดับประถมศึกษาปีที 6 คนละ 818 บาท/ปี จํานวน  6 คน
 ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียน
เทศบาลอุโมงค์ 1) ตังงบประมาณ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนใน
การเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918
 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ
. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอุโมงค์)

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลอุโมงค์) ตังงบประมาณ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2559 และวิธี
การขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)

จํานวน 21,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1) ตังงบประมาณ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนใน
การเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918
 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ
. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1) ตังงบประมาณ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนใน
การเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918
 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ
. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)

จํานวน 9,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนเทศบาลตําบล
อุโมงค์1)
ตังงบประมาณ  จํานวน 9 คน ระดับประถมศึกษา(ป.1 - ป.6) อัตราคน
ละ 500 บาท/ภาคเรียน(1,000 บาท/ปี) ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2558 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2559 และวิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 
ทังนี จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน

โครงการสารวัตรน้อย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสารวัตรน้อย เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัด
ซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการสืบสานสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน (โรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมท้อง
ถิน (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)  เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้ BBL เพือพัฒนาการเรียน
การสอนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียน
รู้ BBL เพือพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่า
ดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัด
ทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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โครงการอาสาปันสุขน้อย(อปส.) จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาสาปันสุขน้อย(อปส.) เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณ
สุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินซึงไม่ใช่เป้
นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าวัสดุ รวม 2,190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร ทีจําเป็น
ต้องใช้ในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครือง
เขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ ได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผง
ซักฟอก และอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,870,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และเด็กนักเรียน ตังแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที 6 ในเขต
เทศบาล จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป1 – ป.6 โดยใช้ข้อมูล
จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 ในอัตราคนละ 7.37
 บาท ประกอบด้วย
1.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน จํานวน 260 วัน (สัปดาห์ละ 5 วัน)
2.โรงเรียนสังกัด อปท.จํานวน 260 วัน(สัปดาห์ละ 5 วัน)
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 280 วัน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา 
ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ ขวาน สิว เสียม สว่าน เลือย ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่าง ๆ สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล เครืองมือวิทยาศาสตร์ เคมี
ภัณฑ์(รวมกํามะถัน กรด ด่าง) ลวดเชือมเงิน กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์
เลียงเพือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ชุดเครืองมือผ่าตัด ที
วางกรวยแก้ว เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช(เช่น ใบมีด เชือก)   ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอง
หมุน จอบพรวน ผานไถกระทะ เครืองดักแมลง กระชัง เป็นต้น
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนือง อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล Compact Disc  Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอ
ฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือการ
เรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดาษลืนพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะ
มวยปลํา เบาะยูโด ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและโรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ 1 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและโรงเรียน
เทศบาลอุโมงค์ 1
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ระหว่างประเทศ ค่า
โทรศัพท์เคลือนที ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลและโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสือสารบริการทางโทรภาพ หรือค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต(INTERNET)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล/โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 27/3/2560  09:23:11 หน้า : 43/84



งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 / ค่าใช้จ่ายปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลอุโมงค์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง รายจ่ายเพือปรับปรุง
ทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทีให้
ทีดิน สิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5  มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตําบลอุโมงค์ (กศน.) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตําบลอุโมงค์ (กศน.) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายจัดกิจกรรม ค่าจัดหารถโดยสารไม่ประจําทาง ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐ
พิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,213,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,816,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,816,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,627,810 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ระดับ 8 จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 793,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ใน
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ในหน่วยงานกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 212,190 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,347,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ตามทีกฏหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างคนงานรายวันทําความสะอาดใน
สถานทีสาธารณะ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใน
เขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ ค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่า
จัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทีเกียว
ข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และ
สวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ "13
 เมษายน 2559 ภายในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ ค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้
จ่ายในพิธีกรมทางศาสนา กิจกรรมต่างๆเกียวกับประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัด
ทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสถานประกอบการหอพักโรงงาน ร้านค้าร้านขาย
ของเก่า สถานบันเทิง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสถานประกอบการหอพัก โรง
งาน ร้านค้า ร้านขายของเก่าและสถานบันเทิง ภายในเขตเทศบาลตําบล
อุโมงค์ ค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการส่ง
เสริมสนับสนุน ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และ
สวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเมืองให้โลกเปลียน (ชุมชนเปลียน) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับเมืองให้โลกเปลียน (ชุมชน
เปลียน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัด
ซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันสิงแวดล้อมโลก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์วันสิงแวดล้อมโลก (5 มิ.ย
.) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอืนๆของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ทีนายกเทศมนตรีสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้เทศบาลตําบลอุโมงค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกหรือ
โรคระบาดอืน เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และ
สวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัด
ซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทีเกียวข้อง ค่า
วิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางจัดหาอุปกรณ์และสถานทีกําจัดขยะและสุขาภิบาลสถานที ลด
ปริมาณขยะมูลฝอย และการบําบัดนําเสีย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และ
สวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการร้านอาหาร/แผงลอย ได้มาตรฐาน/ตลาดสดน่าซือ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร้านอาหาร ร้านแผงลอย ได้มาตรฐาน
หรือตลาดสดน่าซือ ภายในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ ค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
สถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่าย
จากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และ
สวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมกิจกรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริม
กิจกรรม  เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียว
ข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และ
สวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการอาหารปลอดภัย(ตรวจหาสารปนเปือน) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย (ตรวจหาสารปน
เปือน 6 ชนิด)ภายในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ ค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และ
สวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา นําดืม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซือ
นิตยสารหนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิงพิมพ์ รวมถึงหนังสือ
กฏหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
อุปกรณ์เกียวกับการบํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรค ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญา
ญไฟกระพริบ สัญญาญไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล นํามัน
เครือง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และเวชภัณฑ์ยาทีมี
ความจําเป็นต้องดําเนินกิจการต่างๆของเทศบาล เช่น เวชภัณฑ์ยาเบือง
ต้น ออกซิเจน นํายาต่าง ๆ สายยาง ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล เครืองมือวิทยา
ศาสตร์ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เมนโมรีการ์ด ,วิดีโอ
เทป, แผ่นซีดี,ภาพถ่ายดาวเทียม ,ขาตังกล้อง กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็น
ต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเครืองพิมพ์ กระดาษต่อ
เนือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Compact Disc Flash Drive และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000
 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ กรณีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท ซึงมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 415,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบ้านสมุนไพร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านสมุนไพร กิจกรรมอาหารจัดการ
โรค รับประทานอาหารสมุนไพร แนวทางแพทย์ทางเลือก เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็น
ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ 20 มีนาคม 2559 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน อสม. แห่ง
ชาติ  ค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และ
สวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเพิมประสิทธิภาพของ อสม. จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และเพิม
ประสิทธิภาพของ อสม. ตําบลอุโมงค์ ค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และ
สวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 165,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่
ที 1 -11 ตําบลอุโมงค์ หมู่บ้านละ 15,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การจัดกิจกรรมหรือดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในแต่ละหมู่
บ้าน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางส่งเสริม การสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณ
ประโยชน์ สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรือ
อุดหนุนหน่วยงานอืน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,601,920 บาท
งบบุคลากร รวม 2,196,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,196,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,428,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีในหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือน 
งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับ
พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 12
 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 609,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม จํานวน 12
 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไปในหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ตามกฎหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีธรณีสงฆ์และทีราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ
 เพือให้ได้มาซึงบริการ (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทํา
การอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่า
ครุภัณฑ์หรือส่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ 
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอืนๆของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ทีนายกเทศมนตรีสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้เทศบาลตําบลอุโมงค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินซึงไม่ใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา นําดืม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซือ
นิตยสารหนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิงพิมพ์ รวมถึงหนังสือ
กฏหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
อุปกรณ์เกียวกับการบํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด เช่น ไม้
กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญา
ญไฟกระพริบ สัญญาญไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล นํามัน
เครือง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเครืองพิมพ์ กระดาษต่อ
เนือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Compact Disc Flash Drive และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000
 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเอืออาทร จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านเอือ
อาทร เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นต่างๆ ค่าจัด
สถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส,แนวทางส่ง
เสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชน
แบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตําบลอุโมงค์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส/ไร้ที
พึง เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียว
ข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส,แนวทางส่ง
เสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชน
แบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่นักเรียนและนักศึกษา เป็นค่าแรงงานในช่วง
ปิดภาคเรียน 
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และหนังสือสังการทีเกียวข้องต่อการดําเนิน
โครงการ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย, แนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่ง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เพือเพิมคุณภาพชีวิตสําหรับผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย/ไร้ทีพึง เช่น จัดซือ ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที
นอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา ทีนอน มีด กระโถน ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส, แนวทางส่ง
เสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชน
แบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เพือเพิมคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้มีรายได้น้อย/ไร้ทีพึง เช่น จัดซือกระเบือง สังกะสี ท่อนํา อุปกรณ์
ประปา ราวพาดผ้า โถส้วม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส, แนวทางส่ง
เสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชน
แบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือเพิมคุณภาพ
ชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย/ไร้ทีพึง เช่น จัดซือ
แอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล ลูกยาง สาย
ยาง ออกซิเจน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส, แนวทางส่ง
เสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟืนฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชน
แบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,740,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,485,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,485,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,259,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับ
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับ 8 จํานวน 12
 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 153,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา ประจําปี จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่าง ๆให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 901,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน(เงินเดือน)และค่าตอบแทนพิเศษ ให้
แก่ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่าง ๆให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 1,955,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอุโมงค์ เช่น ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามหลัก
เกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ หรือจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
ดําเนินการสํารวจออกแบบโครงการก่อสร้างพืนฐาน จ่ายเป็นค่าจ้างรายวัน
หรือค่าใช้จ่ายตามโครงการบํารุงรักษาสวนสาธารณะในเขตเทศบาล การ
ซ่อมบํารุงถนน สะพาน หรืออาคาร จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างแรง
งานบุคคลของภายนอกทําของ โดยเทศบาลจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมตําบลอุโมงค์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมตําบล
อุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2557 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงระเบียบ เทศบัญญัติ แผนพัฒนา และข้อมูลทีสําคัญ
ในการพัฒนาท้องถิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560))
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตนํามันไบโอดีเซล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตนํามันไบโอ
ดีเซล พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยกําหนดให้มีการใช้
นํามันไบโอดีเซลทดแทนนํามันดีเซล เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัด
ทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากโครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตนํามันไบโอดีเซล การอบรม
พัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอืนๆของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ทีนายกเทศมนตรีสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้เทศบาลตําบลอุโมงค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินซึงไม่ใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร ทีจําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เครือง
เขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ ได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์ รวมถึงหนังสือ
กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่าง ๆ
 ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลอุโมงค์
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล นํามัน
เครือง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนือง อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอ
ฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ในการการปฏิบัติ
งาน และสํานักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

งานไฟฟ้าถนน รวม 14,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า ชินส่วนวิทยุ ขาหลอด คอนเดนเซอร์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้า หม้อแปลง ลําโพง ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัด
ความดันไฟฟ้า ฯลฯ เพือใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และใน
สถานทีราชการของเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางติดตัง บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และพัฒนาระบบ
ประปา สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
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งบลงทุน รวม 12,600,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 12,600,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 5 บ้านป่าเห็ว หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร

จํานวน 245,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที 5 บ้านป่าเห็ว หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า 440.00 ตารางเมตร งบประมาณ 245,000.- บาท ตามแบบแปลน
เทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์ สิงก่อ
สร้าง ถาวรวัตถุ ศาสนสถาน สุสาน สถานทีนันทนาการ ลานกีฬาใน
ชุมชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังบ้านญีปุ่นถึงเขตติดต่อ 
ทต.เหมืองง่า หมู่ที 9 บ้านป่าเส้า

จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังบ้านญีปุ่นถึง
เขตติดต่อ ทต.เหมืองง่า หมู่ที 9 บ้านป่าเส้า ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพืนทีไม่น้อยกว่า 2,850.00
 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนบริเวณสาย
หน้าวัดชัยสถานถึงเขต ทต. เหมืองง่า หมู่ที 10 บ้านชัยสถาน

จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนน
บริเวณสายหน้าวัดชัยสถาน ถึงเขต ทต. เหมืองง่า หมู่ที 10 บ้านชัย
สถาน ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อ
พัก  240.00 เมตร  งบประมาณ 1,500,000.- บาท ตามแบบแปลน
เทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการก่อสร้างคนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียน
บ้านฮ่องกอก หมู่ที 4 บ้านฮ่องกอก ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 516 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จํานวน 1,100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้า
โรงเรียนบ้านฮ่องกอก  หมู่ที 4 บ้านฮ่องกอก ขนาดกว้าง 3.00-4.00
 เมตร ยาว 516.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 1,874.00
 ตารางเมตร งบประมาณ 1,100,000.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาล  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างสวนนายมนัส ถึงสวน
นายบุญเลิศ พันธุ์ดีอุโมงค์  หมู่ที 6 บ้านป่าลาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

จํานวน 615,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างสวนนาย
มนัส ถึงสวนนายบุญเลิศ พันธุ์ดีอุโมงค์ หมู่ที 6 บ้านป่าลาน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พืนทีไม่น้อย
กว่า 1,200.00 ตารางเมตร งบประมาณ 615,000.- บาท  ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนางเสาร์แก้ว 
กันทะอุโมงค์ หมู่ที 6 บ้านป่าลาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนาง
เสาร์แก้ว กันทะอุโมงค์ หมู่ที 6 บ้านป่าลาน
 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่
น้อยกว่า 437.50 ตารางเมตร งบประมาณ 250,000 .- บาท ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวรสายหนองป่าแพ่ง หมู่ที 1 
บ้านอุโมงค์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร

จํานวน 1,480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณสายหนองป่า
แพ่ง  หมู่ที 1 บ้านอุโมงค์  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 890.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 2,670.00 ตาราง
เมตร  งบประมาณ 1,480,000.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านแม่ร่องน้อย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านแม่ร่องน้อย งบ
ประมาณ 1,000,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงเรียน
อุโมงค์วิทยาคม หมู่ที 7 บ้านเชตวัน รางขนาด 0.30 เมตร ความยาว 
295.00 เมตร  งบประมาณ 570,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล

จํานวน 570,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้าง
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม หมู่ที 7 บ้านเชตวัน
รางขนาด 0.30 เมตร ความยาว 295.00 เมตร  งบประมาณ 570,000
.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างร้านบุญ
ทองทิพย์  รางขนาด 0.30 เมตร ความยาว  45.00 เมตร งบประมาณ 
70,000.- บาท

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้าง
ร้านบุญทองทิพย์  รางขนาด 0.30 เมตร ความยาว  45.00 เมตร งบ
ประมาณ 70,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้าน
นายดวงฤทธิ คําวงศ์ษา หมู่ที 3  บ้านสันกับตอง  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวม  5.00 เมตร
     และท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวมบ่อ
พัก  90.00 เมตร
     พร้อมถนนลูกรังปรับเกลีย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนาเฉลีย 0.40 เมตร

จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
ข้างบ้านนายดวงฤทธิ คําวงศ์ษา หมู่ที 3 บ้านสันกับตอง  ท่อขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวม  5.00 เมตร และท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวมบ่อ
พัก  90.00 เมตร พร้อมถนนลูกรังปรับเกลีย ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลีย 0.40 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 285.00
 ตารางเมตร งบประมาณ 280,000.- บาท  ตามแบบแปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วันทีพิมพ์ : 27/3/2560  09:23:12 หน้า : 60/84



โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าซอย 11 
ถึงสุสาน หมู่ที 2 บ้านกอม่วง  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร (ไม่มี
มอก.) ความยาวรวมบ่อพัก  325.00  เมตร

จํานวน 1,990,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า
ซอย 11 ถึงสุสาน หมู่ที 2 บ้านกอม่วง  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20
 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวมบ่อพัก  325.00  เมตร  งบ
ประมาณ 1,990,000.- บาท  ตามแบบแปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   (overlay) บริเวณ
ตลาดกลาง บ้านเชตวัน หมู่ที 7 ถึง บ้านไร่ หมู่ที 8 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05  เมตร

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   (overlay) 
บริเวณตลาดกลาง บ้านเชตวัน หมู่ที 7 ถึง บ้านไร่ หมู่ที 8 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05  เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า 2,400.00 ตารางเมตร งบประมาณ 1,000,000.-บาท  ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(overlay) บริเวณทาง
เข้าซุ้มประตูบ้านสันกับตอง หมู่ที 3 บ้านสันกับตอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) 
บริเวณทางเข้าซุ้มประตูบ้านสันกับตอง  หมู่ที 3 บ้านสันกับตอง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า 960.00 ตารางเมตร งบประมาณ 400,000.-บาท ตามแบบแปลน
เทศบาล  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณถนน
เลียบลําเหมืองป่าคา ถึงเขต ติดต่อ บ้านป่าเส้า หมู่ที 7 บ้านเชตวัน ขยาย
กว้าง 1.00  เมตร ยาว 75.00 เมตร

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณ
ถนนเลียบลําเหมืองป่าคา ถึงเขตติดต่อ บ้านป่าเส้า หมู่ที 7 บ้านเชต
วัน ขยายกว้าง 1.00  เมตร ยาว 75.00 เมตร  งบประมาณ  600,000
.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายนํา สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน
ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วันทีพิมพ์ : 27/3/2560  09:23:12 หน้า : 61/84



งบเงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดําเนินการย้ายเสาไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(จากแนวทางติดตัง บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และพัฒนาระบบ
ประปา สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
(จากแนวทางการสนับสนุนหรืออุดหนุนส่วนราชการ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุน
หน่วยงานอืน / แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,920,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,920,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการขนและกําจัดขยะภาย
ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการ
อย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่าครุภัณฑ์
หรือส่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ตังจากเงินรายได้ จํานวน 700,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 1,220,000 บาท
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด เช่น ถุง
ขยะ ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ ซึงใช้ในกิจการ
ของเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 200,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 27/3/2560  09:23:12 หน้า : 62/84



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,420,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบล
อุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียว
ข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการ " วันเด็กแห่งชาติ " จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ " วันเด็กแห่งชาติ " เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการ "วันเยาวชน" จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ "วันเยาวชน" ประจําปี พ.ศ. 2559 เป็นค่า
ดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมขับเคลือนศูนย์การเรียนรู้การสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิน เทศบาลตําบลอุโมงค์

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมขับเคลือนศูนย์การเรียนรู้การสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถินเทศบาลตําบลอุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัด
ซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย
ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจําปี พ.ศ. 2559
 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียว
ข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลพืนฐานประชาชนตําบลอุโมงค์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลพืนฐาน
ประชาชนตําบลอุโมงค์ 2559 เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเพือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึงตําบล หนึง
ผลิตภัณฑ์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมสัมนากระบวนการบูรณาการทางความคิดและนํา
สู่การปฏิบัติ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมสัมนากระบวนการบูรณาการทาง
ความคิดและนําสู่การปฏิบัติ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
สถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่า
วิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วันทีพิมพ์ : 27/3/2560  09:23:12 หน้า : 64/84



ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกสอนดนตรีสากล/ดนตรีพืนเมือง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกสอนดนตรีสากล/ดนตรีพืนเมือง ของ
เทศบาลตําบลอุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
สถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่า
วิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มดาวลูกไก่ และผู้ได้รับผล
กระทบ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกดาว
ลูกไก่ ผู้ได้รับผลกระทบ เพือให้สมาชิกกลุ่ม อยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
ปกติ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตําบลอุโมงค์ เป็นค่า
ดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิมประสิทธิภาพแก่ผู้นําชุมชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิมประสิทธิภาพแก่
ผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน ตําบลอุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆ ของตําบลอุโมงค์ สู่
ความเข้มแข็งอย่างยังยืน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆ ของ
ตําบลอุโมงค์ สู่ความเข้มแข็งอย่างยังยืน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ และกลุ่มต่างๆ ซึงจัดตังโดยหน่วยงานของทางราชการทีมีอํานาจ
หน้าทีตามฎหมาย ฯลฯ  เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนแม่บทชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนแม่บท
ชุมชน เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียว
ข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการสูงวัยอย่างสมาร์ท (การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสูงวัยอย่างสมาร์ท (การเตรียมตัว
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ)เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทีเกียวข้อง ค่า
วิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการพัฒนาเด็ก "วัยใสใส่ใจทําดี" จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็ก "วัยใสใส่ใจทําดี" เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและเกษตรกร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและ
เกษตรกรตําบลอุโมงค์ สู่ความเข้มแข็งอย่างยังยืน เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านกอม่วง หมู่ที 2 
(กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
กอม่วง หมู่ที 2 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านชัยสถาน หมู่ที 10 
(กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
ชัยสถาน หมู่ที 10 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านเชตวัน หมู่ที 7 
(กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
เชตวัน หมู่ที 7 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านป่าลาน หมู่ที 6 
(กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
ป่าลาน หมู่ที 6 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ที 9 (กิจกรรม
ทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
ป่าเส้า หมู่ที 9 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านป่าเห็ว หมู่ที 5 (กิจกรรม
ทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
ป่าเห็ว หมู่ที 5 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที 11 
(กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
แม่ร่องน้อย หมู่ที 11 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้ม
แข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที 8 (กิจกรรมที
เกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
ไร่ หมู่ที 8 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการ
มีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
สถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านสันกับตอง หมู่ที 3 
(กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
สันกับตอง หมู่ที 3 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านอุโมงค์ หมู่ที 1 
(กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
อุโมงค์ หมู่ที 1 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านฮ่องกอก หมู่ที 4 
(กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้าน
ฮ่องกอก หมู่ที 4 (กิจกรรมทีเกิดจากแผนชุมชนเพือสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
 (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตําบลอุโมงค์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตําบลอุโมงค์ เช่น ค่าจัด
ซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 (จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่ง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาล
สัมพันธ์ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสารแบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 (จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่ง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตพืนทีบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตพืนที
บริการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสารแบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 (จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่ง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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โครงการฟุตบอลมวลชนอําเภอเมืองลําพูน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟุตบอลมวลชนอําเภอเมืองลําพูน เช่น ค่า
จัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 (จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่ง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสารแบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 (จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่ง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เช่น ค่าจัด
ซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 (จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่ง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  ของเทศบาลตําบลอุโมงค์ เช่น  ห่วงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ไม้
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์
บอล นกหวีด นาฬิกาจับเวลา  เสาตาข่ายวอลเลย์บอลล์ เป็นต้น 
(จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่ง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,325,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ทําบุญหลักเมือง" จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ " ทําบุญหลักเมือง " ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรม
ทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่า
จัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัด
ทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559–2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการ "ประเพณียีเป็ง" จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ "ประเพณียีเป็ง"เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่า
ใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัด
กิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียว
ข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการ "อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปีใหม่เมือง" จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ "อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปีใหม่เมือง" เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการ “ พาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชําระจิตใจ ” จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชําระจิตใจ เป็น
ค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

วันทีพิมพ์ : 27/3/2560  09:23:12 หน้า : 73/84



ค่าใช้จ่ายโครงการ “ แห่เทียนพรรษา ” จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “ แห่เทียนพรรษา ” เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการ"สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา" จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ"สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันวิสาข
บูชา" เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย
ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดศีล 5 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดศีล 5 เทศบาลตําบลอุโมงค์ เป็นค่า
ดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ " ตักบาตรเทโวโรหณะ " เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดี เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่า
ใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัด
กิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียว
ข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการสรงนําพระธาตุ วัด 10 วัด ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสรงนําพระธาตุ วัด 10 วัด ในเขตเทศบาล
ตําบลอุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย
ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใย
ชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
(จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการหนึงวัด หนึงยุวพุทธ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนึงวัด หนึงยุวพุทธ เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วันมรดกไทย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วันมรดกไทย ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรม
ทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่า
จัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัด
ทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัด
สถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการกิจกรรมการจัดงานบุญสลากภัตของวัดภายในตําบลอุโมงค์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน
ตําบลอุโมงค์ในการจัดงานบุญสลากภัตของวัดภายในตําบลอุโมงค์ เป็นค่า
ดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการกิจกรรมธรรมะสัญจร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน
ตําบลอุโมงค์  ตามโครงการกิจกรรมธรรมะสัญจร เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการประเพณีธุดงควัตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน
ตําบลอุโมงค์  ตามโครงการประเพณีธุดงควัตร  เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐ
พิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน
ตําบลอุโมงค์  ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรม
นันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่า
วิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการสรงนําพระธาตุหริภุญไชย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน
ตําบลอุโมงค์  ตามโครงการสรงนําพระธาตุหริภุญไชย เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
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โครงการสอบธรรมสนามหลวงประจําปี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน
ตําบลอุโมงค์  ตามโครงการสอบธรรมสนามหลวงประจําปี เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนของวัดภายในตําบลอุโมงค์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน
ตําบลอุโมงค์ โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนของวัดภายในตําบลอุโมงค์
เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,799,800 บาท
งบบุคลากร รวม 374,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 374,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิม เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,425,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่าครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างแรงงานราย
วันประจําศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลอุโมงค์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการ วันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ วันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ครังที 7
 " เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพลังงานทดแทน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพลังงานทดแทน เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (นา1ไร่ 1 แสน) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่(นา 1
ไร่ 1แสน) เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย
ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการทําการประมงเกษตรธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทําการประมงเกษตรธรรมชาติ เป็นค่า
ดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค์

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค์ เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้
จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรม
นันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่า
วิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นําหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นําหมักชีวภาพ และสารไล่
แมลง เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย
ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพืชผักอินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพืชผักอินทรีย์ เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการเลียงสัตว์ปศุสัตว์อินทรีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเลียงสัตว์ปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นค่าดําเนิน
การ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมที
เกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครัวเรือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครัวเรือนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย
ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะ
กรรมการดําเนินงาน/กิจกรรมทีเกียวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเทียว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
 2561))

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมโรงเรือนต่าง ๆ หรือทรัพย์สิน
อืน ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบล
อุโมงค์ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า ชินส่วนวิทยุ ขาหลอด คอนเดนเซอร์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้า หม้อแปลง ลําโพง ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัด
ความดันไฟฟ้า ฯลฯ เพือใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และใน
สถานทีราชการของเทศบาล และในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางติดตัง บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และพัฒนาระบบ
ประปา สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา นําเชือพันธ์
สัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์(Sprinkler)  จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซีพรวนดินระหว่างแถว เครืองดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ สถานทีต่างๆ ทีได้
ดําเนินการตามหน้าทีและภารกิจของเทศบาลตามทีกฏหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ สถานทีต่าง ๆทีได้
ดําเนินการตามหน้าทีและภารกิจของเทศบาลตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลือนทีและให้รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน เกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 470,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะ ขุดลอกรางระบายนํา และท่อระบายนํา ค่าเช่าทีธรณีสงฆ์และที
ราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เพือให้ได้มาซึงบริการ (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ค่าจ้าง
เหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่าครุภัณฑ์หรือส่งก่อสร้างและอยู่ในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถินในการให้บริการแก่
ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561))

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,539,360 บาท
งบกลาง รวม 5,539,360 บาท
งบกลาง รวม 5,539,360 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,392,920 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินชําระหนีเงินต้น สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญาเงินกู้จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย
1. เลขทีสัญญา 633/44/2552 ลงวันที 4 พฤษภาคม 2552 รายการค่า
จัดซือทีดิน ต้นเงินกู้ 9,764,000 บาท ชําระงวดที 6 จํานวน
เงิน 1,004,695.00 บาท 
2. เลขทีสัญญา 672/83/2552 ลงวันที 14 กันยายน 2552 รายการค่าก่อ
สร้างสะพาน ต้นเงินกู้ 770,000 บาท ชําระงวดที 5 จํานวนเงิน 78,575
 บาท 
3. เลขทีสัญญา 677/88/2552 ลงวันที 30 กันยายน 2552 รายการ ค่า
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ,ค่าก่อสร้างถนน,ท่อระบายนําฯ,ค่าก่อสร้าง
อาคารต่างๆ ต้นเงินกู้ 2,731,600 บาท ชําระงวดที 5 จํานวน
เงิน 276,230.50 บาท 
4. เลขทีสัญญา 753/76/2553 ลงวันที 21 มิถุนายน 2553 รายการค่าจัด
ซือทีดิน ต้นเงินกู้ 536,000 บาท ชําระงวดที 5 จํานวนเงิน 33,408.99
 บาท 
ตังจ่ายไว้ทังสิน 1,392,920 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 156,955 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้ จาก สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญาเงินกู้ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย
1. เลขทีสัญญา 633/44/2552 ลงวันที 4 พฤษภาคม 2552 รายการค่า
จัดซือทีดิน ต้นเงินกู้ 9,764,000 บาท ชําระงวดที 6 จํานวน
เงิน 88,953.96 บาท 
2. เลขทีสัญญา 672/83/2552 ลงวันที 14 กันยายน 2552 รายการค่าก่อ
สร้างสะพาน ต้นเงินกู้ 770,000 บาท ชําระงวดที 5 จํานวน
เงิน 12,514.70 บาท
3. เลขทีสัญญา 677/88/2552 ลงวันที 30 กันยายน 2552 รายการ ค่า
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ,ค่าก่อสร้างถนน,ท่อระบายนําฯ,ค่าก่อสร้าง
อาคารต่างๆ ต้นเงินกู้ 2,731,600 บาท ชําระงวดที 5 จํานวน
เงิน 43,996.36 บาท 
4. เลขทีสัญญา 753/76/2553 ลงวันที 21 มิถุนายน 2553 รายการค่าจัด
ซือทีดิน ต้นเงินกู้ 536,000 บาท 
ชําระงวดที 5 จํานวนเงิน 11,489.90 บาท 
ตังจ่ายไว้ทังสิน 156,955 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลอุโมงค์ ตามทีกฎหมายกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพ
คนละ 500 บาทต่อเดือนครบทัง 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที 2
 กรกฎาคม 2558   แนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในส่วนของเงินอุด
หนุนทัวไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ การตังงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

สํารองจ่าย จํานวน 516,985 บาท
เพือจ่ายในรายจ่ายในกรณีทีเกิดเหตุทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที2และฉบับที3) 
พ.ศ.2543 หมวด 2 ข้อ 19 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,762,500 บาท
1. ตังไว้ จํานวน 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย เป็นค่าสมาชิกรายปีบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับสันนิบาต ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายได้เทศบาล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

2. ตังไว้ จํานวน 400,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ตังไว้ จํานวน 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการตําบลอุโมงค์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

4. ตังไว้ จํานวน 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีในสถานศึกษา (บุคลากรสนับสนุุนการ
สอน และพนักงานจ้างทัวไป) หักจากค่าตอบแทน 5 % เทศบาล
สมทบ 5% ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0809.4/ว 1191 ลงวันที 12 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 50,000 บาท 

5. ตังไว้ จํานวน 162,500 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบข.) ครูถ่ายโอน 8% (สถ.จัดสรรให้ในส่วน
ของ อปท. 5%)  หักจากเงินเดือนครู 3 % เทศบาลสมทบ 5% ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว
 1191 ลงวันที 12 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพกรณีบุคลากรเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติ
หน้าทีราชการ (3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)โดยคิดในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับซึงไม่รวมเงินอุด
หนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินทีมีผู้อุทิศให้ ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที 4 ออกตามความใน พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2500 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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