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จากใจ…..  

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งกวา๋ว 
     

  พี่น้องชาวต าบลทุ่งกว๋าวที่เคารพทุกท่าน  ท่านคงจะได้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงของ อบต.ทุ่งกว๋าวไปแล้วในช่วงเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา ผมและคณะ

ผู้บริหารได้พยายามพัฒนาต าบลทุ่งกว๋าว ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ก็

เพื่อให้องค์กรและพนักงาน สามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจที่ เพิ่มขึ้นมากมาย

อย่างตอ่เนือ่ง  โดยเฉพาะดา้นโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการศึกษา,ด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  และด้านอื่น ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ 

 ส าหรับการด าเนินโครงการหลาย ๆ โครงการที่ด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป

ตามแผนงาน ที่ก าหนดไว้ นั้น อาจจะเป็นเพราะติดขัดเรื่องกฎระเบียบของทาง

ราชการ  อุปสรรคที่ส าคัญก็คือการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเป็นไปอย่าง

ล่าช้า เนื่องจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ ท าให้ส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานของท้องถิ่นไปด้วย  กระผมจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

  อยา่งไรกต็าม  กระผมและคณะผูบ้รหิารยงัยดึหลกัธรรมาภบิาล     

ในการบรหิารงานเชน่เดมิ  ทกุความคดิเหน็ของพีน่อ้งทีส่ง่มาให ้ กระผมยนิดรีบั

ฟงัเสมอกระผมและคณะผูบ้รหิาร  จะน ามาเปน็ขอ้มลูในการพฒันาต าบลของเรา 

ตอ่ไป 

 

 

 

                                         นายนวพล   จะงาม 

                                     นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่กวา๋ว 

 

 
 

1 



 

ข้อมลูทัว่ไป 

สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานส าคญัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งกวา๋ว 
 
1  สภาพทัว่ไปของต าบลทุง่กว๋าว 
 
 

ประวัตคิวามเปน็มาของต าบลทุง่กวา๋ว 
 

ตําบลทุ่งกว๋าวนับเป็นท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจดังนี้  เจ้าพ่อพระยาสี เป็นโอรสของ
ท้าวชินะ  ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านทุ่งกว๋าว (หมู่ที่ 5 ในปัจจุบัน) ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2387 ปีสี (ปีมะโรง) เมื่อวัน
เยาว์ได้เข้าบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดทุ่งกว๋าวซึ่งมีครูบาศรีวิชัย ศิริวิชโย  เป็นเจ้าอาวาส  เมื่อบวชเณรได้ 7 
พรรษา  จึงได้ลาสิขาบท  และได้แต่งงานกับนางคําปัน (เจ้าแม่คําปัน)  มีธิดาคนเดียวชื่อ  แก้วมุกดา       
เจ้าพ่อพระยาสีเป็นผู้มีคาถาทางไสยศาสตร์มีเวทมนต์ขลัง  ฟันแทงไม่เข้า  เจ้าหลวงผู้ครองนครลําปาง       
จึงแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกช้างและสอนเจิง (มวยไทย) เพราะเจ้าพ่อพระยาสีเป็นคนที่มีหูไว ตาไว สามารถยืน
กลางทุ่งนาสองมือถือกะลามะพร้าว 2 ใบ  ให้คนสามคนถือก๋งกอนคนละแม่ใช้ลูกหินเป็นลูกกระสุนคนละ 
25 ลูก ยิงเข้าใส่ตัวเจ้าพระยาสีพร้อมกันทั้งสามคน  เจ้าพระยาสีสามารถรับลูกหินได้ทั้งหมดไม่มีพลาดและ
ถูกตัวท่านด้วย บางครั้งท่านจะนอนให้ถือไม่ย่องมาทางด้านหลัง  แล้วใช้ไม้ทุบหัวท่าน  แต่ไม่มีใครทุบถูกสัก
คนเดียว 

เจ้าพ่อพระยาสีเป็นคนขยันหมั่นเพียร  และโอบอ้อมอารีต่อชาวบ้าน  เป็นผู้ริเริ่มนําพาชาวบ้าน
บุกเบิกปุาสองฟากฝั่งแม่น้ําแม่ตุ๋ย  สร้างเป็นไร่นา  โดยตัวท่านจะเลือกเอาที่ดินท้ายสุดต่อจากชาวบ้าน  
เพราะท่านกรงว่าถ้าท่านเอานาที่ต้นน้ําลําเหมืองน้ําจะไปไม่ถึงนาของชาวบ้านที่อยู่ท้ายเหมือง  ชาวบ้านที่
เดือดร้อนจะร้องเรียนก็เกรงกลัว  ดังนั้นท่านจึงเลือกถือครองที่ดินคนสุดท้าย เมื่อสร้างไร่นาเสร็จก็ได้สร้าง
ฝายกั้นน้ําแม่ตุ๋ย และทุ่งกว๋าวฟากน้ําทิศตะวันออกน้ําแม่ตุ๋ย  จากนั้นก็กั้นน้ําแม่นึง ขุดเหมืองทุ่งปงฟากน้ํา
ทิศตะวันตกน้ําแม่ตุ๋ย  ชาวบ้านในตําบลทุ่งกว๋าวได้รับผลประโยชน์จากแม่น้ําในลําเหมือง 2 แห่ง ใช้ทํานา
ปลูกข้าวเลี้ยงชีพมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน 

ท่านเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ไว้แก่ชาวบ้านมากมาย  จนมีชื่อเสียงเลื่องลือไปถึงเจ้าผู้ปกครองนคร
ลําปางเจ้าผู้ครองนครลําปางจึงได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองชาวบ้านในตําแหน่งกํานัน(ตําบลทุ่งกว๋าว)  ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2461  ท่านได้ลาออกเพราะความชรา และถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคท้องร่วงเมื่อปี พ.ศ. 2466  
รวมอายุได้ 79 ปี 

เมื่อเจ้าพระยาสีได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว  เจ้าหลวงผู้ปกครองนครปกครองนครลําปางก็ทรงแต่งตั้ง
ให้พระยาไชย์  ชาวบ้านทุ่งปง ซึ่งความจริงแล้วได้แต่งตั้งให้รักษาการแทนพระยาสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 
พระยาไชย์รักษาการแทนในตําแหน่งกํานันคนที่ 2 และต่อมาถึงแก่อสัญกรรมก็ทรงแต่งตั้งท้าวนนท์เป็น
ผู้ปกครองในตําแหน่งกํานัน  สืบต่อมาจนกระทั้งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและตั้งชื่อเมือง จนถึง
สมัยขุนกัน  โกวฤทธิ์ 
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1.1 ที่ตั้ง  สภาตําบลทุ่งกว๋าวได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2535 และได้ยกฐานะขึ้นเป็น

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  และในวันที่ 28  พฤษภาคม 2548 ย้ายที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าวมาตั้งอยู่ที่  218  หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งกว๋าว   อําเภอเมืองปาน   
จังหวัดลําปาง 

เขตการปกครองมีหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน   ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว ดังนี้ 

 
หมู่ที่ 1  บ้านถ้ํา   หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งจี้  
หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งข่วง  หมู่ที่ 9  บ้านเฮี้ย 
หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งแท่น  หมู่ที่ 10    บ้านหัวทุ่ง 
หมู่ที่ 4  บ้านจ๋ง   หมู่ที่ 11   บ้านปุาเวียง 
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 12    บ้านแพะใหม่ 
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปง  หมู่ที่ 13    บ้านหลวง 
หมู่ที่ 7  บ้านปลายนา  หมู่ที่ 14    บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 

 
 อาณาเขตพื้นที่ต าบลทุ่งกว๋าว มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 178  ตารางกิโลเมตร 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ       ตําบลบ้านขอ       อําเภอเมืองปาน      จังหวัดลําปาง 
ทิศใต้              ติดต่อกับ       ตําบลบ้านค่า       อําเภอเมือง      จังหวัดลําปาง 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ       ตําบลบ้านสา       อําเภอแจ้ห่ม      จังหวัดลําปาง 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ       อําเภอแม่ออน      จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประชากร 

 

ประชากรทั้งสิน้   แยกเปน็ 
   ชาย      4,212    คน 
   หญิง     4,325    คน 
 

อาชพี 
      ส่วนใหญ่ราษฎรประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก ทํานา ทําสวน ปลูกมะม่วง ลําไยหรือ
ทําไร่ พืชฤดูแล้ง ข้าวโพด ถั่วประเภทต่างๆ  เพ่ือไว้บริโภคและบางส่วนที่เหลือไว้จําหน่าย แต่ราษฎรมักจะ
ประสบปัญหาไม่มีที่ทํากินเป็นของตนเองหรือมี  แต่น้อยให้รายได้ไม่เพียงพอหรือผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ตลาดต้องการอีกทั้งยังประสบปัญหาในเรื่องการประกันราคาจําหน่าย สถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าบาง
พ้ืนที่ต้องอาศัยฝนฟูาตามฤดูกาล จึงจะเพาะปลูกได้ และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหรืออพยพย้ายถิ่นไปหางานทํา
ในตัวเมือง เมืองหลวง หรือต่างประเทศ 
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 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว 
-  ปั้มน้ํามันขนาดเล็ก                    19                  แห่ง 
-  โรงสี                                        7                    แห่ง  
-  ร้านค้า       184       แห่ง 

 

 การรวมกลุ่มของประชาชน 
   แยกเป็นกลุ่ม 

  - กลุ่มอาชีพ      7 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย์      7 กลุ่ม 
  - กลุม่กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ทุ่งกว๋าว 1 กลุ่ม 
  -  กลุ่มกองทุนเมล็ดพันธ์ข้าว    1   กลุ่ม 

 

 จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาตําบล) 
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่และภูเขาบางส่วนซึ่ง

เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร 

สภาพทางเศรษฐกจิ 
 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรอืน 

 

หมู่ที่ บ้าน 
ข้อมูล ปี 2561 ข้อมูล ปี 2562 

จ านวนประชากร 
(คน) 

รายได้เฉลี่ย(ครัวเรอืน) 
(บาท) 

จ านวประชากร 
(คน) 

รายได้เฉลี่ย (ครัวเรือน) 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

บ้านถ้ํา 
บ้านทุ่งข่วง 
บ้านทุ่งแท่น 
บ้านจ๋ง 
บ้านทุ่งกว๋าว 
บ้านทุ่งปง 
บ้านปลายนา 
บ้านทุ่งจี้ 
บ้านเฮี้ย 
บ้านหัวทุ่ง 
บ้านปุาเวียง 
บ้านแพะใหม่ 
บ้านหลวง 
บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 

522 
656 
342 
601 
906 
667 
451 
394 
706 
385 
556 
387 
243 
300 

144,366.34 
203,207.91 
181,737.29 
303,836.26 
172,315.79 
164,393.37 
178,306.96 
156,401.38 
192,662.84 
230,075.41 
149,059.42 
192,834.43 
157,325.93 
154,806.03 

706 
672 
371 
840 

       1,057 
718 
527 
499 
949 
439 
727 
391 
271 
370 

128,237.62 
187,753.55 
155,642.86 
175,314.74 
172,807.42 
160,831.63 
179,704.19 
139,363.00 
157,511.63 
199,652.03 
157,601.92 
225,062.60 
132,561.63 
145,377.19 

รวม 7,116 187,674.03 8,537 165,723.93 

หมายเหตุ  *  ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน  ( จปฐ )  ประจําปี  2561และ  ปี  2562 
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สภาพทางสังคม  
การศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา  8   แห่ง 
 โรงเรียนมัธยม   1   แห่ง 
 ศูนย์เด็กเล็ก   1   แห่ง 

สถาบันและองค์การทางศาสนา     
- วัด/สํานักสงฆ์     13 แห่ง    

สาธารณสุข  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  2  แห่ง    

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ปูอมยามตํารวจ   1 แห่ง 
- เขตห้ามล่าสัตว์ปุาดอยพระบาท 1 แห่ง 
- หน่วยจัดการต้นน้ําแม่นึง 1 แห่ง  

 แหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
- ถ้ํามหัศจรรย์แปดแห่ง   -     อ่างห้วยเกี๋ยง -     วัดม่อนดอยน้อย  
- โครงการพระราชดําริบ้านทุ่งจี้  -     อ่างห้วยเปูง  -     วัดม่อนดอยแก้ว 
- พระศิลาวัดปลายนา   -     อ่างแพะทุ่งกว๋าว  
 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล 
แหล่งน้ําสมบูรณ์    ชุมชนเข้มแข้ง   พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  การเกษตรย่ังยืน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

พันธกิจการพัฒนาต าบล 
 1. จัดให้มีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง 
 2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุม 
              ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 3. ส่งเสริมด้านอาชีพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอชุมชน 
 5. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 7. พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม   
              และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

จ านวน                     
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

  ด าเนินการ ทั้งหมด 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 40 26.49 9,732,694.00  

 
25.30  

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17       11.26 6,545,422.60       

 
17.02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย        86 56.95 21,895,664.38  

 
56.94  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 5  3.31    63,878.00    0.17  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
องค์กร 3 1.99 217,722.43 

 
0.57  

รวม 151 100.00 38,455,381.41 100.00  
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การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  

กรณีผู๎ขอจดทะเบียนเปน็บุคคลธรรมดา 
เอกสารที่ใช๎ในการจดทะเบียนพาณิชย๑ 
1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย๑  (แบบ ทพ.) 
2 .ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู๎ประกอบพาณิชย๑กิจ 
3. ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ประกอบพาณิชยกิจ 
4. กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกิจมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน  ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม 

4.1 หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตั้งส านักงานแหํงใหญํ 
4.2  ส าเนาทะเบียนบ๎าน หรือเอกสารอื่นที่ผู๎ให๎ความยินยอมเป็นเจ๎าบ๎านหรือสัญญาเชําโดยผู๎ให๎    
    ความยินยอมเป็นผู๎เชําดังกลําว 
4.3  แผนทีแสดงสถานที่ประกอบพาณิชยกิจ 

5. หนังสือมอบอ านาจ  (ถ๎ามี)  
6. ส าเนาบัตรของผู๎รับมอบอ านาจ  (ถ๎ามี) 
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให๎เชํา แผํนซีด ีเก่ียวกับการบันเทิงให๎สํงส าเนาหนังสือ 
  อนุญาตหรือหนังสือรับรองให๎เป็นผู๎จ าหนํายหรือให๎เชําสินค๎าส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน   
  ซื้อขายจากตํางประเทศ 
8. กิจการค๎าอัญมณี เครื่องประดับ ให๎เรียกหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุน ชี้แจง  

       เป็นหนังสือพร๎อมหลักฐาน     

 
กรณีผูเ๎ป็น หสม. คณะบุคคล และกิจการรํวมค๎า 
     เอกสารที่ใช๎ในการจดทะเบียน 
1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย๑  (แบบ ทพ.) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู๎เป็นหุ๎นสํวนทุกคน 
3. ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎เป็นหุ๎นสํวนทุกคน 
4. หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห๎างห๎ุนสํวนสามัญฯ 
5. หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตั้งส านักงานใหญํ 
6. ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ให๎ความยินยอมให๎เป็นเจ๎าบ๎าน 
7. แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงาน 
8. หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
9. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู๎รับมอบอ านาจ 

  10. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย  หรือให๎เชํา แผํนซีดีเกี่ยวกับการบันเทิง  ให๎สํงส าเนาหนังสือ  
     อนุญาตหรือหนังสือรับรองให๎เป็นผู๎จ าหนํายหรือให๎เชําสินค๎า ส าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน  
     ซื้อขายจากตํางประเทศ 
   11. กรณีประกอบกิจการค๎าอัญมณีเคร่ืองประดับ ซึ่งประดับด๎วยอัญมณี  ต๎องสํงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

11.1 หลังฐานแสดงจ านวนเงินทุน  หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร๎อมหลักฐาน 
11.2 หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ๎นสํวนจ าพวกไมํจ ากัดความรับผิดหรือกรรมการ  

ผู๎มีอ านาจของห๎างหุ๎นสํวน หรือบริษัท 
12. หนังสือรับรองการจดทะเบียน 

7 



 

 
กรณเีปน็นติบิคุคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
    เอกสารที่ใช๎ในการจดทะเบียน 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย๑  (แบบ ทพ.) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู๎รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ 
3. ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ 
4. หนังสือยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตั้งส านักงานแหํงใหญํ 
5. ส าเนาทะเบียนบ๎านของเจ๎าบ๎านหรือของผู๎เชํา หรือเอกสารสิทธิ์อื่นของผู๎..ให๎ความยินยอม 
6. แผนทีแสดงที่ตั้งส านักงานแหํงใหญํ 
7. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
8. หนังสือแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศ หมายเหตุ...  เอกสารตาม ข๎อ 7 ,8   

หากท าขึ้นในตํางประเทศ ต๎องมีค ารับรองของโนตารีพับลิค หรือบุคคลที่กฎหมายประเทศน้ัน
ตั้งให๎มีอ านาจรับรอง พร๎อมด๎วยค ารับรองของเจ๎าหน๎าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย 

9. ในอนุญาตท างานของผู๎รับผิดชอบกิจการ (กรณีเป็นคนดํางด๎าว) 
10. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตํางด๎าว   หรือหนังสือรับรองการใช๎สิทธิตามสนธิสัญญา 
11. หนังสือมอบอ านาจ 
12. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู๎รับมอบอ านาจ 
13. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให๎เชําเก่ียวกับการบันเทิง ให๎สํงส าเราหนังสืออนุญาต 

หรือหนังสือรับรองให๎เป็นผู๎จ าหนํายหรือให๎เชําสินค๎า จากเจ๎าของลิขสิทธิ์ 
14. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค๎าอัญมณี หรือเคร่ืองประดับที่ประดับด๎วยอัญมณี ให๎สํงเอกสาร

เพิ่มดังนี้ 
14.1  ตรวจสอบ ข๎อเท็จจริง และเรียกหลักฐานแสดงการลงทุน  
14.2  หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ๎นสํวนจ าพวกไมํจ ากัดความรับผิด 
 

กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด) 
บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด มีดังน้ี     

1. กิจการ การขาย หรือให๎เชํา แผํนซีดี หรือเก่ียวกับ การบันเทิง 
2. การขายอัญมณีหรือเคร่ืองประดับอัญมณี 
3. การซื้อขายสินค๎าหรือบริการ โดยใช๎ส่ือผํานระบบอินเทอร๑เน็ต 
4. การบริการอินเทอร๑เน็ต 
5. การให๎เชําพื้นที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร๑แมํขําย 
6. การบริการเป็นตลาดกลางในหาซื้อขายโดยใช๎ส่ือผํานระบบอินเทอร๑เน็ต 

   7. การผลิต รับจ๎างผลิต แผํนซีดี แถบบันทึกที่เก่ียวกับการบันเทิง                             
        8. การให๎บริการเครื่องคอมพิวเตอร๑ที่ใช๎อินเทอร๑เน็ต 
      9. การให๎บริการฟังเพลงและร๎องเพลงคาราโอเกะ 
        10. การให๎บริการเครื่องเลํนเกม 
        11. การให๎บริการตู๎เพลง 
        12. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก การค๎าปลีก ผลิตภัณฑ๑จากงาช๎าง 
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เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน 
        1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.) 
        2. ส าเนาหนังสือการจดทะเบียน 
        3. ส าเนาบัตรประชาชนของผู๎ขอจดทะเบียน 

4. ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ขอจดทะเบียน 
5. กรณีผู๎ประกอบการมิได๎เป็นเจ๎าของบ๎านให๎เพิ่มเอกสารดังนี้       

5.1 หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตั้ง 
5.2 ส าเนาทะเบียนบ๎านผู๎ยินยอมที่เป็นเจ๎าบ๎านหรือส าเนาสัญญาเชําวําผู๎ยินยอมเป็นผู๎เชํา 
5.3 แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง 

6. หนังสือมอบอ านาจ (ถ๎ามี) 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู๎รับมอบอ านาจ (ถ๎ามี) 
8. กรณีเป็นกิจการขาย หรือให๎เชํา แผํนซีดี วีดีทัศน๑ ที่เก่ียวกับการบันเทิงให๎สํงส าเนา

หนังสืออนุญาต หนังสือรับรองให๎เป็นผู๎จ าหนําย จากเจ๎าของลิขสิทธิ์ของสินค๎าที่ขาย  
หรือส าเนาในเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขาย 

9. กรณีเป็นกิจการค๎าอัญมณี หรือเครื่องประดับอัญมณีให๎สํงเอกสารเพิ่มดังนี้ 
         9.1 หลักฐานแสดงแหลํงที่มาของเงินทุน 

     9.2 หลักฐานการประกอบอาชีพห๎ุนสํวนจ าพวกไมํจ ากัดความรับผิดชอบ 
 

การด าเนินการประกอบกิจการ ต้ังใหมํ ที่ถูกต๎องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย๑ 
พ.ศ. 2499 องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว ใครํขอความรํวมมือจากประชาชน ผู๎ที่จะท าการประกอบ
กิจการใหมํให๎ย่ืนค าขอจดทะเบียนพาณิชย๑ได๎ ภายใน 30 วัน นับแตํวันเริ่มประกอบกิจการ 
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ประมวลภาพกจิกรรม 
งานการศึกษา 

   กจิกรรมวนัเขา้พรรษา     โครงการจดังานประเพณตีานกว๋ยสลาก 

 

 

 

 

 
 
กจิกรรมแขง่ขนักฬีาทุง่กว๋าวคพั    โครงการจดังานประเพณีปีใ๋หมเ่มอืง 
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งานพฒันาชุมชน 
 

      โครงการฝกึอาชพีระยะสัน้               แจกเบีย้ยงัชพีฯ 
 

 

 

 

 

 
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภยั 

 
ฉดีพน่ละอองน้ าลดหมอกควนั และฝุน่ละออง PM 2.5    ตั้งดา่น 7 วนัอนัตราย             
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โครงการจดัท าแผนและฝกึซอ้มแผน      มอบกระเบือ้งช่วยเหลอืประชาชนจากเหตวุาตภยั 
 ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 

 

 

 

 

 
โครงการเสรมิสร้างประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ 

 

 

 

 

 
d 

12 



 

กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
 

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ              โครงการโรงเรยีนผูส้งูอายุ 
 

 

 

 

 

 
 
โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการปลกูตน้ไม้ 
                                  เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 

 

 

 

 

13 



 

โครงการสรา้งปา่ดว้ยฝายชะลอน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานโครงสรา้งพืน้ฐาน 
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กจิการสภา 
ตามมติของการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าวสมัยสามัญ     

สมัยที่ 1 เม่ือวันที่ 14 กมุภาพันธ๑ 2562 ที่ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว มีมติ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 ไว๎ดังนี้ 

ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให๎มี 4 สมัย 

สมัยแรก ก าหนดไว๎แล๎ว วันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ๑  2562 

สมัยที่ 2   วันที่ 1 - 15  พฤษภาคม  2562 

สมัยที่ 3    วันที่ 1 – 15   สงิหาคม  2562 

สมัยที่ 4 วันที่ 1 - 15   ธันวาคม  2562 

 

โดยมีระยะเวลาการประชุมสมัยละ 15 วัน  

สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 ก าหนดเร่ิมวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ๑ 2563  
มีก าหนด 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 



 

การช าระเงนิค่าภาษี ค่าธรรมเนยีม และ ค่าใบอนญุาตต่าง ๆ  
การประกอบกจิการ                                                                      

ทีจ่ะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม และคา่ใบอนญุาต 
 

  กิจการค๎าซึ่งเป็นที่นํารังเกียจและอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ เชํน การเลี้ยงสัตว๑ การสะสม
หนังสัตว๑ การย๎อมสี การท าเส๎นหม่ี การท าขน การเลื่อย การซอยไม๎ การพิมพ๑หนังสือ การอ๏อกเชื่อม
ประสานซํอมเคร่ืองยนต๑ พํนสี ฯ 

  การค๎าประเภทอาหาร ท าประกอบ ปรุง สะสม อาหาร เครื่องกระป๋อง ของช าตําง ๆ เชํน 
เกลือ หอม กระเทียม น้ าปลา ผักแห๎ง ของแห๎ง ฯลฯ 

  การใช๎สถานที่รับจ๎างแตํงผม เชํน ตัดผม เสริมสวย 

  การเป็นชํางแตํงผม ตัดผม  

  การตั้งแผงลอย ตั้งแครํ 

  การสะสมแก๏ส 

  การขายน้ ามัน 

  การโฆษณาแกํประชาชน 

  หมายเหตุ : การตํออายุใบอนุญาตประกอบกิจการค๎า ให๎ตํอกํอนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
ประจ าปี ถ๎ามาตํอหลังใบอนุญาตหมดอายุ จะต๎องเสียคําปรับร๎อยละ 20 

         

 
ตารางการช าระภาษี 

 
ประเภท วันยื่นแบบ 

และค าร๎อง 
วันช าระเงินหรือเวลา 
การช าระตามกฎหมาย 

ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

ม.ค. - ก.พ.  ของทุกปี ช าระทันทีเมื่อยื่นแบบ/ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมิน  
( ภ.ร.ด. 8 ) 

ภาษีบ ารุงท๎องที่ ม.ค. - เม.ย. ทุก 4 ปี ช าระทันทีเมื่อยื่นแบบ/ภายใน 30 เม.ย 
ของ ทุกปี 

ภาษีป้าย ม.ค. - มี.ค. ของทุกปี ช าระทันทีเมื่อยื่นแบบ/ภายใน 31 มี.ค. 
ทุกปี ป้ายที่ตดิตั้งใหมํ จะต๎องยื่นแบบ
และช าระภายใน 15 วันหลังจากติดตั้ง 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
 

ถ้าทา่นเปน็เจา้ของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่โดย 
1. ให๎เชํา 

2. อยูํอาศัยและประกอบกิจการค๎า 

3. ใช๎เป็นที่ไว๎สินค๎า 

4. ใช๎เป็นที่ประกอบการอุตสาหกรรมประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได๎ให๎ญาติ พํอแมํ หรือผู๎อื่นอยูํ
อาศัยมีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติไปรับแบบพิมพ๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อกรอกข๎อความ 

ก. ประเภทแหํงทรัพย๑สิน (อาคาร ตึกไม๎ โรงเรือน) 
ข. คํารายปีแหํงทรัพย๑สิน (จ านวนเงินซึ่งทรัพย๑สินน้ันควรจะให๎เชําในปีหน่ึง) 

ยื่นแบบรายการตํอ อบต.ทุํงกว๐าว ในเดือนกุมภาพันธ๑ของทุกเดือน 

ช าระคําภาษีโรงเรือน และที่ดินภายในก าหนด วันถัดจากวันที่ได๎รับการแจ๎งประเมิน หากพ๎น
ก าหนดเงินคําภาษีนั้นเป็นเงินภาษีค๎างช าระ ให๎เสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย 

 ผู๎ใดรู๎แล๎ว หรือจงใจยื่นความเท็จ หรือตอบค าถามด๎วย ค าอันเป็นเท็จ หรือหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให๎ผู๎อื่นหลีกเลี่ยงการค านวณคํารายได๎ปี แหํงทรัพย๑สินโดยความเท็จ หรือเจตนา
ละเลยฉ๎อโกงโดยกลอุบาย โดยวิธีการอยํางใดอยํางหนึ่ง ที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการค านวณคํารายปีแหํง
ทรัพย๑สินของตน ทํานวําผู๎นั้นมีความผิดต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกิน 500 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

              ภาษีป้าย 
      -  ถ๎าทํานเป็นเจ๎าของป้าย หรือป้ายอยูํในความครอบครองของทํานให๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี ถ๎ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิม หรือติดตั้งป้ายใหมํหลังเดือนมีนาคม 
จะต๎องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในก าหนด 15 วัน 

-  ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีป้าย ช าระภาษีป้ายในก าหนด15 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมิน 

-  ไมํยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในก าหนดให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละ 10 ของเงินภาษีป้าย 

-  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไมํถูกต๎องให๎เสียเพิ่มร๎อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม 

-  ผู๎ใดรู๎อยํูแล๎ว หรือจงใจแจ๎งข๎อความเท็จ ให๎ถ๎อยค าเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแตํ 5,000 บาท -  
50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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อัตราภาษีป้าย 
 

(1)  ป้ายที่มีอักษรไทยล๎วน ให๎คิดอัตรา 3 บาท ตํอ 500 ตร.ซม. 

(2)  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตํางประเทศ และหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให๎คิดอัตรา 
20 บาท ตํอ 500 ตร.ซม. 

(3)  ป้ายดังตํอไปนี้ ให๎คิดอัตรา 40 บาท ตํอ 500 ตร.ซม. 

       ( ก.) ป้ายที่ไมํมีอักษรไทยไมํวําจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไมํ 

( ข. )  ป้ายที่มีอักษรไทยบางสํวน หรือทั้งหมดอยํูใต๎หรือต่ ากวําอักษรตํางประเทศ 

(4)  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก๎ไขตามมาตรา 14 (3) ความวําเปลี่ยนแปลงแก๎ไขพื้นที่ป้ายข๎อความ ภาพหรือ
เคร่ืองหมายบางสํวน ในป้ายที่ได๎เสียภาษีป้ายแล๎ว อันเป็นเหตุให๎ต๎องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให๎คิดอัตราตาม 
(1)  (2) หรือ (3) แล๎วแตํกรณีและให๎เสียเฉพาะจ านวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 

(5)  ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล๎ว ถ๎ามีอัตราที่ต๎องเสียภาษีต่ ากวําป้ายละ 
200 บาท ให๎เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
 

 ภาษบี ารงุท้องที่ 
 

ถ๎าทํานเป็นเจ๎าของที่ดนิ มีหน๎าที ่
 
-  ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ ทุกรอบ 4 ปี (ให๎ยื่นภายในเดือน ม.ค. ของปีแรกที่มี

การตีราคาปานกลาง) บุคคลใดเป็นเจ๎าของที่ดินใหมํ หรือที่ดินผู๎ใดเปลี่ยนแปลงให๎ยื่นแบบแสดงรายการ
ภายใน 30 วัน นับแตํวันที่เป็นเจ๎าของที่ดินขึ้นใหมํ 

       -  การช าระภาษีบ ารุงท๎องที่ ช าระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากพ๎นก าหนด ให๎ถือ
เป็นภาษีบ ารุงท๎องที่ค๎างช าระ ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละ 2 ตํอเดือน หากปลํอยให๎ที่ดินให๎วํางเปลําเสียภาษีเพิ่ม
เป็น 2 เทํา ที่ดินใช๎เป็นที่อยูํอาศัย เลี้ยงสัตว๑ ประกอบกสิกรรม ให๎ลดหยํอนไมํต๎องเสียภาษีบ ารุงท๎องที่
ภายในเนื้อที่ 3 ไร ํ

      -  บทก าหนดโทษ ผู๎ใดโดยรู๎อยูํแล๎วหรือโดยจงใจแจ๎งข๎อความอันเป็นเท็จ น าพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามเลี่ยงการเสียภาษีท๎องที่ ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไมํเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ขอ้มูลแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ถ้ าแปดแหํง   
ตั้งอยูํที่บ๎านถ้ า หมูํที่ 1 ต าบลทุํงกว๐าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วัดปลายนาหลวง 
วัดปลายนาหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 156 บ้านปลายนา หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  

จังหวัดล าปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 4 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ

ประมาณ 3 เส้น 16 วา จดที่ดินโรงเรียน ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น 11 วา จดที่ดินเหมือง ทิศตะวันออก

ประมาณ 3 เส้น 3 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 3 เส้น 9 วา จดบ้านเรือนประชาชน ที่

ธรณีสงฆ์ จ านวน 4 แปลง เนือ้ที่ 12 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิ

สงฆ์  ปัจจุบันนี้คงเหลือแต่ป้ายบอกให้รู้ว่า “ตรอกปลายนา”  เป็นอนุสรณ์เท่านั้น ด้วยความเชื่อมั่น

ศรัทธาในพุทธา  นุภาพและอภินิหารแห่งพระพุทธศิลา (พระเจ้าหิน) ชาวบ้านปลายนาและศรัทธา

สาธุชนทั้งใกล้ไกล ครั้งเมื่อถึงเดือน 8 เหนือขึ้น 15 ค่ า (เดือน 6 เพ็ญ) ของทุกๆปี จะเป็นวันสรงน้ า

พระพุทธศลิา และสมโภชน์เป็นประเพณีประจ าปีทุกปี 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี  2562 
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ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
     ทั้งนี้ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  นี้  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว ได้ตั้งงบประมาณใน
ข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ทั้งสิ้นจํานวน  49,500,000  บาท  
จึงขอสรุปงบประมาณรายรับ และรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

สรุปรายการรายรับตามข้อบัญญัติ ฯ 
 

 +   สูง

 -   ต ่า

รายการรายรับตามข้อบัญญัติ ฯ

หมวดภาษีอากร 502,000.00         520,019.40         + 18,019.40          

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต 510,900.00         779,516.85         + 268,616.85        

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 210,000.00         250,759.23         + 40,759.23          

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 80,000.00          12,100.00           - 67,900.00          

หมวดรายได้จากทุน 100.00               292.00               + 925.00              

ภาษีจัดสรร 19,497,000.00     24,064,964.40     + 1,768,911.28     

เงินอุดหนุน 28,700,000.00     29,480,926.00     + 780,926.00        

   รวม 27,500,000.00    55,108,577.88    + 27,608,577.88   

เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  - 2,665,000.00      + 2,665,000.00     

รวมทัง้สิ้น 49,500,000.00    57,773,577.88    + 8,273,577.88    

รายการ ประมาณการ รายรับจริง

              
           จากตารางรายการรายรับตามข้อบัญญัติ ข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว  ได้ประมาณ
การรายรับไว้ทั้งสิ้นจํานวน  49,500,000.00  บาท  ได้รับงบประมาณจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณ    
เรื่อง รายจ่ายประจําปี 2562  จํานวน  57,773,577.88  บาท  แสดงว่าได้รับรายรับสูงกว่าที่ได้ประมาณ
การไว้  27,608,577.88  บาท  และทั้งนี้ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จํานวน  2,665,000.00  บาท  สรุปจํานวนงบประมาณที่องค์การบริหารสวนตําบลทุ่งกว๋าวได้รับทั้งสิ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 57,773,577.88  บาท 
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สรุปรายการรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 +   สูง

 -   ต ่า

รายการรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ฯ

งบกลาง 19,762,577.50     18,586,214.70     - 1,176,362.80    

หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า 15,416,640.00     14,960,286.00     - 456,354.00      

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

   -  ค่าตอบแทน 976,822.50         734,283.00         - 242,539.50      

   -  ค่าใช้สอย 3,838,700.00      2,936,255.17      - 902,444.83      

   -  ค่าวัสดุ 2,758,860.00      2,023,521.78      - 735,338.22      

หมวดค่าสาธารณูปโภค 550,800.00         495,465.87         - 55,334.13        

หมวดเงินอุดหนุน 2,240,300.00      2,151,674.00      - 88,626.00        

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

   -  ค่าครุภัณฑ์ 395,300.00         383,700.00         + 11,600.00        

   -  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 3,550,000.00      3,455,365.00      + 94,635.00        

หมวดรายจ่ายอื่น 10,000.00           - 10,000.00        

รวม 49,500,000.00    45,726,765.52    - 3,773,234.48   

หมวดเงินอดุหนุนเฉพาะกจิเงินอดุหนุนทีรั่ฐบาลให้ 

   -  เงินอดุหนุนทีรั่ฐบาลให้ โดยระบุวัตถปุระสงค์  - 2,665,000.00      + 2,665,000.00     

รวม 2,665,000.00  + 3,566,783.00

รวมรายจ่ายทัง้สิ้น 49,500,000.00    48,391,765.52    + 1,108,234.48-      

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง

 
 
จากตารางสรุปรายการรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว         

ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้นจํานวน  49,500,000.00  บาท  ทั้งนี้มีรายจ่ายตามจริงตามข้อบัญญัติ ฯ 
ทั้งสิ้น  45,726,765.52 บาท  และได้มีการเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จํานวน  2,665,000.00 บาท  รวมการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  48,391,765.52  บาท  ส่วนรายละเอียด
การดําเนินงานตามงบประมาณดังกล่าว ปรากฏตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว  เรื่องการ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบ อ่ืน ฯ ประจําปีงบประมาณ  2562 
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ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายการ รับจริง 
รายรับ 
หมวดภาษีอากร 520,019.40 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต 779,516.85 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 250,759.23 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12100 
หมวดรายได้จากทุน 292 
ภาษีจัดสรร 24,064,964.40 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ 27,052,082.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 2665000 

รวมรายรับ 57,773,577.88 
 

รายการ จ่ายจริง 
รายจ่าย 
งบกลาง  18ม586ม214.70 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
  - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 3,174,526.00 
  - เงินเดือน (ฝุายประจํา) 11,785,760.00 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
  -  ค่าตอบแทน 734,283.00 
   - ค่าใช้สอย 2,936,255.17 
   - ค่าวัสดุ 2,023,521.78 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 495,465.87 
หมวดเงินอุดหนุน 2,151,674.00 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   - ค่าครุภัณฑ์ 383,700.00 
   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,455,365.00 
หมวดรายจ่ายอื่น  
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 2,665,000.00 

รวมรายจ่าย 48,391,473.95 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 9,381,812.36 
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รับแจง้เหตุ ร้องเรยีนรอ้งทุกข์ 
สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว 

218  หมู่ 8  ต.ทุ่งกว๋าว   อ.เมืองปาน    จ.ลําปาง  52240 
โทร. 054-823132 ต่อ 12  โทรสาร 054-823133 

 
 

ตดิต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ส านักปลัด      054-823132 ตํอ  12 
สํวนการคลัง      054-823132 ตํอ  13 
สํวนโยธา      054-823132 ตํอ  14 
ห๎องนายก      054-823132 ตํอ  15 
สํวนสาธารณสุข     054-823132 ตํอ  16 
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   054-823132 ตํอ  16 
สายดํวนนายก อบต.    081-1695728, 097-9249328 
รองนายก อบต. นายสนิท  หงษ๑คอย  087-1753897 
รองนายก อบต. นายสุค า   สมนึก  086-1820064 
สายดํวนปลัด อบต.     085-6945566 
สายดํวนรองปลัด อบต.    087-1744525 
ประธานสภา อบต. นายอรรถศิลป์  รู๎มาก 086-1937943  
โทรสาร 054-823133 
www.thungkaow.go.th 
 
 

 

 

             ผ้าทอขึ้นชื่อ   เลื่องลือพระศิลา 

ถ้้างามตระการตา  มากคุณค่าโครงการพระราชด้าริ 

 

http://www.thungkaow.go.th/

