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องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง
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1/1   ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ทุงหัวชาง
  เขต/อําเภอ ทุงหัวชาง  จังหวัดลําพูน  51160

พื้นที่ 86.25 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,543 คน
ชาย 3,288 คน

หญิง 3,255 คน

ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งหัวชาง
อําเภอทุ่งหัวชาง  จังหวัดลําพูน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,174,973.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 41,492,511.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,099,528.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 17,830.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 42,748,184.10 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 12,936.04 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 125,093.51 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 71,383.77 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 8,850.85 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,001.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,378,708.13 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 23,149,210.80 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,023,000.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 37,390,020.94 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,696,545.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,358,682.26 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,906,730.64 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,203,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,224,563.04 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,670,000.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,459,502.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,102,389.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง
อําเภอทุงหัวชาง  จังหวัดลําพูน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 12,936.04 33,500.00 104,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

125,093.51 44,000.00 23,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 71,383.77 110,000.00 100,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 8,850.85 1,000.00 20,100.00

หมวดรายไดจากทุน 2,001.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 220,265.17 189,500.00 248,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,378,708.13 18,810,500.00 19,965,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,378,708.13 18,810,500.00 19,965,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 23,149,210.80 22,500,000.00 23,264,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

23,149,210.80 22,500,000.00 23,264,700.00

รวม 42,748,184.10 41,500,000.00 43,477,800.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง
อําเภอทุงหัวชาง  จังหวัดลําพูน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,696,545.00 11,896,974.00 11,341,674.00

งบบุคลากร 12,358,682.26 14,991,000.00 14,972,160.00

งบดําเนินงาน 8,906,730.64 9,423,154.00 9,959,743.00

งบลงทุน 2,203,500.00 1,727,672.00 2,371,950.00

งบเงินอุดหนุน 3,224,563.04 3,461,200.00 4,832,273.00

รวมจายจากงบประมาณ 37,390,020.94 41,500,000.00 43,477,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งหัวช้าง

อําเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลําพูน



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งหัวช้าง

อําเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลําพูน



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง
อําเภอทุงหัวชาง  จังหวัดลําพูน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,341,674 11,341,674
    งบกลาง 11,341,674 11,341,674

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,942,680 746,400 1,998,240 205,380 7,892,700
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,534,320 0 0 0 1,534,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,408,360 746,400 1,998,240 205,380 6,358,380

งบดําเนินงาน 2,616,690 0 584,500 0 3,201,190
    คาตอบแทน 283,976 0 215,500 0 499,476

    คาใชสอย 1,600,714 0 295,000 0 1,895,714

    คาวัสดุ 477,000 0 54,000 0 531,000

    คาสาธารณูปโภค 255,000 0 20,000 0 275,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000

รวม 7,569,370 746,400 2,582,740 205,380 11,103,890

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 161,040 161,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 161,040 161,040

งบดําเนินงาน 131,000 131,000
    คาตอบแทน 36,000 36,000

    คาใชสอย 35,000 35,000

    คาวัสดุ 60,000 60,000

รวม 292,040 292,040

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 877,440 2,981,700 0 3,859,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 877,440 2,981,700 0 3,859,140

งบดําเนินงาน 1,291,600 2,735,953 100,000 4,127,553
    คาตอบแทน 148,000 0 0 148,000

    คาใชสอย 906,600 1,024,403 100,000 2,031,003

    คาวัสดุ 177,000 1,711,550 0 1,888,550

    คาสาธารณูปโภค 60,000 0 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,922,033 752,490 4,674,523
    เงินอุดหนุน 0 3,922,033 752,490 4,674,523

รวม 2,169,040 9,639,686 852,490 12,661,216

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 310,680 310,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 310,680 310,680

งบดําเนินงาน 338,000 338,000
    คาตอบแทน 130,000 130,000

    คาใชสอย 108,000 108,000

    คาวัสดุ 100,000 100,000

รวม 648,680 648,680

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,008,720 1,008,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,008,720 1,008,720

งบดําเนินงาน 395,000 395,000
    คาตอบแทน 161,000 161,000

    คาใชสอย 221,000 221,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

    คาสาธารณูปโภค 3,000 3,000

รวม 1,403,720 1,403,720
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใชสอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 55,000 55,000
    คาใชสอย 55,000 55,000

งบเงินอุดหนุน 7,750 7,750
    เงินอุดหนุน 7,750 7,750

รวม 62,750 62,750
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 220,000 310,000 140,000 670,000
    คาใชสอย 220,000 260,000 140,000 620,000

    คาวัสดุ 0 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 80,000 140,000
    เงินอุดหนุน 0 60,000 80,000 140,000

รวม 220,000 370,000 220,000 810,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,466,400 0 1,466,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,466,400 0 1,466,400

งบดําเนินงาน 942,000 0 942,000
    คาตอบแทน 47,000 0 47,000

    คาใชสอย 515,000 0 515,000

    คาวัสดุ 380,000 0 380,000

งบลงทุน 0 2,371,950 2,371,950
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 2,371,950 2,371,950

รวม 2,408,400 2,371,950 4,780,350

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 273,480 0 273,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 273,480 0 273,480

งบดําเนินงาน 35,000 45,000 80,000
    คาใชสอย 15,000 45,000 60,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

รวม 308,480 45,000 353,480

หนา : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,103,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 292,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,661,216

แผนงานสาธารณสุข 648,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,403,720

แผนงานเคหะและชุมชน 20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 62,750

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 810,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,780,350

แผนงานการเกษตร 353,480

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,341,674

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,477,800

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลทุงหัวช้าง และโดยอนุมัติของนาย
อําเภอทุงหัวช้าง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,477,800 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,477,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งหัวช้าง
อําเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลําพูน



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงหัวช้างปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงหัวช้างมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายบันพุฒ   คําตา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงหัวช้าง

อนุมัติ

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

(นายภัทรพล   ผัดดวงธรรม)

ตําแหนง นายอําเภอทุงหัวช้าง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง
อําเภอทุงหัวชาง  จังหวัดลําพูน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 8,034.84 10,317.04 30,000.00 233.33 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 3,536.00 2,619.00 3,500.00 14.29 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 11,570.84 12,936.04 33,500.00 104,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 611.10 843.90 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

2,950.00 50.00 3,200.00 -84.38 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 440.00 690.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,360.00 380.00 300.00 66.67 % 500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,400.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 1,480.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 135,513.88 119,773.65 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

17,100.00 0.00 19,000.00 -47.37 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,945.39 1,955.96 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 164,400.37 125,093.51 44,000.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 122,788.95 71,383.77 110,000.00 -9.09 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 122,788.95 71,383.77 110,000.00 100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 41.54 0.85 0.00 100.00 % 100.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 32,900.00 8,850.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,941.54 8,850.85 1,000.00 20,100.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 400.00 2,001.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 400.00 2,001.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 565,569.97 596,340.34 600,000.00 8.33 % 650,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,555,957.34 9,827,134.26 9,000,000.00 11.11 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,937,644.06 3,285,402.34 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 157,172.31 197,490.82 160,000.00 25.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,883,590.02 5,167,913.49 5,229,500.00 1.35 % 5,300,000.00
     คาภาคหลวงแร 73,005.56 77,932.99 70,000.00 14.29 % 80,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 43,299.64 28,512.89 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

129,797.00 193,151.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 10,130.00 4,830.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,356,165.90 19,378,708.13 18,810,500.00 19,965,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,998,959.00 23,149,210.80 22,500,000.00 3.40 % 23,264,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 21,998,959.00 23,149,210.80 22,500,000.00 23,264,700.00
รวมทุกหมวด 39,687,226.60 42,748,184.10 41,500,000.00 43,477,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง

อําเภอทุงหัวชาง  จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,477,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 104,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 100,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 4,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 23,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,500 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 500 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,100 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 100 บาท

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 15,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท
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หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,965,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 650,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,300,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 200,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 23,264,700 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,264,700 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 97,575 67,307 125,574 0 % 125,574

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,600 4,800 4,900 0 % 4,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,186,500 7,810,100 8,102,800 1.43 % 8,218,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,933,600 2,048,200 2,153,200 5.44 % 2,270,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000 18,000 -33.33 % 12,000

เงินสํารองจาย 136,899 193,757 1,378,410 -85.49 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 380,000 5.26 % 400,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 25,000 38,841 1,000 -100 % 0

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุงหัว
ช้าง

50,000 50,000 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลทุงหัวช้าง
อําเภอทุงหัวช้าง    จังหวัดลําพูน

วันที่พิมพ์ : 15/9/2565  13:20 หน้า : 1/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลทุงหัวช้าง

110,970 101,500 107,500 2.33 % 110,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

184,130 370,040 0 0 % 0

รวมงบกลาง 9,741,274 10,696,545 12,271,384 11,341,674
รวมงบกลาง 9,741,274 10,696,545 12,271,384 11,341,674
รวมงบกลาง 9,741,274 10,696,545 12,271,384 11,341,674

รวมแผนงานงบกลาง 9,741,274 10,696,545 12,271,384 11,341,674
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 405,230 26.86 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 38,320 9.92 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 62,400 38.46 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,375,200 1,420,200 705,600 20.41 % 849,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,059,920 2,104,920 1,253,670 1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,335,916.88 2,502,874.37 2,008,170 -4.98 % 1,908,180

เงินประจําตําแหนง 210,000 187,750.54 210,000 0 % 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 447,240 472,860 500,220 5.06 % 525,540

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 939,120 962,640 764,300 -4.67 % 728,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,968,276.88 4,162,124.91 3,518,690 3,408,360
รวมงบบุคลากร 6,028,196.88 6,267,044.91 4,772,360 4,942,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

5,500 0 279,010 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,480 0 6,000 0 % 6,000

คาเชาบ้าน 181,000 210,016.13 272,000 0.65 % 273,776
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -58 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 212,080 213,287.88 567,010 283,976
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,371,765.3 1,766,446.49 1,664,407 -14.34 % 1,425,714

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 43,450 42,315 42,640 -53.1 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 0 204,903 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 114,782 2,805 45,000 -77.78 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและฝึก
อบรม

0 29,434 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 125,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรม

0 0 0 100 % 40,000

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการ อบต.ทุงหัวช้างเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน

0 11,650 2,000 -100 % 0

โครงการจิตอาสา "เราทําดี ด้วยหัวใจ" 0 0 0 100 % 25,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 0 0 8,400 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลทุงหัว
ช้าง

0 0 57,250 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการ
เมือง ฝ่ายประจําและผู้นําชุมชนในเขต อบต
.ทุงหัวช้าง

0 5,845 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

8,900 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

0 2,785 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปรงใสในองค์กร

1,800 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกเจ้า
หน้าที่ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา เด็ก 
เยาวชน ประชาชนในเขต อบต.ทุงหัวช้าง

0 5,525 6,200 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 139,587.24 80,470 117,706 -57.52 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,680,284.54 1,947,275.49 2,273,506 1,600,714

วันที่พิมพ์ : 15/9/2565  13:20 หน้า : 5/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 95,811 153,706 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 840 12,218 13,270 -47.25 % 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,826 24,455 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 69,940 9,287 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 74,940 12,970 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 249,790.51 202,858.23 265,000 -5.66 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 21,240 8,270 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 9,300 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,795 41,094 10,000 400 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 562,182.51 474,158.23 498,270 477,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 131,800.6 163,789.65 217,390 -40.2 % 130,000

คาบริการโทรศัพท์ 66,410.29 71,210.43 76,500 -8.5 % 70,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,500 1,500 2,000 150 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 77,040 46,866 61,000 -18.03 % 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 276,750.89 283,366.08 365,890 255,000
รวมงบดําเนินงาน 2,731,297.94 2,918,087.68 3,704,676.33 2,616,690

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักงานพิง 0 0 20,650 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับห้องประชุม 0 45,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง 4,360 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 6,290 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 1,990 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบติดผนังขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู

0 17,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 35,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 0 3,950 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์หมายเลขภายใน
อาคาร

0 36,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4x6 เมตร 0 57,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 4,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะประชุม 0 21,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะพับหน้า ฟอเมก้าขาว 0 18,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1,190 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 7,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อแทนยืนบรรยาย(โพเดี้ยม) 0 5,980 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องทําน้ําร้อน – น้ําเย็น แบบตอ ขนาด 2 
ก๊อก

0 0 5,590 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0 5,290 0 0 % 0

ชุดรับแขกโซฟา 0 0 35,800 -100 % 0

ชุดรับแขกไม้ 0 0 3,790 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 48,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0 13,490 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงสนาม 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 20,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 0 5,590 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 0 43,700 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 21,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED 2,500 11,050 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล*

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,950 358,840 191,720 0
รวมงบลงทุน 12,950 358,840 191,720 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,772,444.82 9,543,972.59 8,668,756.33 7,569,370
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 219,730 108.84 % 458,880

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 215,150 33.64 % 287,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 434,880 746,400
รวมงบบุคลากร 0 0 434,880 746,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 0 3,825 14,734 -100 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,000 3,825 14,734 0
รวมงบดําเนินงาน 15,000 3,825 14,734 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,000 3,825 449,614 746,400
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,068,720 1,264,540 1,435,540 27.91 % 1,836,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 1,590 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 7,000 500 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 45,000 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 5,000 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,118,720 1,266,130 1,454,540 1,998,240
รวมงบบุคลากร 1,118,720 1,266,130 1,454,540 1,998,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 88,000 107,000 125,000 53.6 % 192,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 18,500 0 % 18,500

รวมค่าตอบแทน 91,400 114,500 143,500 215,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 163,431.9 203,285 213,200 17.26 % 250,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,346 0 15,000 -33.33 % 10,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 25,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 15,100 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,800 2,550 6,300 58.73 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 217,577.9 205,835 274,600 295,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,627 42,789 40,000 -25 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,375 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,705 13,420 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 47,707 56,209 64,000 54,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 20,000 10,000 10,000 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,000 10,000 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 376,684.9 386,544 492,100 584,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักงานพิง 0 0 2,950 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานธรรมดา 2 ตัว 2,180 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 3,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 3 ใบ 18,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอ ขนาด 2 
ก๊อก

0 5,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด  24,000 บีที
ยู

0 0 37,900 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีผนักพิง 0 6,870 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 0 11,000 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน 0 3,950 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,900 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 5,700 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 5,900 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0 0 6,900 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 3,600 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 7,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

0 44,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ 0 3,290 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 21,800 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 21,850 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 4,290 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,390 2,450 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 70,770 116,700 94,950 0
รวมงบลงทุน 70,770 116,700 94,950 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,566,174.9 1,769,374 2,041,590 2,582,740
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 144,840 41.8 % 205,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 144,840 205,380
รวมงบบุคลากร 0 0 144,840 205,380

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 144,840 205,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,353,619.72 11,317,171.59 11,304,800.33 11,103,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 150,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 150,000 0
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 42,000 281.86 % 160,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 1,700 -61.18 % 660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 43,700 161,040
รวมงบบุคลากร 0 0 43,700 161,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

16,000 35,600 50,000 -28 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 16,000 35,600 50,000 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันการเกิดหมอกควันและไฟ
ป่า

0 0 24,500 -100 % 0

โครงการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า 0 0 0 100 % 25,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 5,700 75.44 % 10,000
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 

3,495 1,340 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์ 

0 1,540 0 0 % 0

โครงการปัองกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า 24,500 24,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,995 27,380 30,200 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,091 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 39,000 36,800 20,000 100 % 40,000

วัสดุจราจร 0 0 30,867 -67.6 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 52,091 36,800 55,867 60,000
รวมงบดําเนินงาน 96,086 99,780 136,066.67 131,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 96,086 99,780 179,766.67 292,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 96,086 99,780 329,766.67 292,040
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,888,123.79 2,282,460 2,415,040 -65.41 % 835,440

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 35,000 136,500 210,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 460,629.6 512,880 536,880 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,967.8 36,000 67,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,414,721.19 2,967,840 3,228,920 877,440
รวมงบบุคลากร 2,414,721.19 2,967,840 3,228,920 877,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 2,500 27,500 34,000 217.65 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,200 243.14 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 21,300 39,850 49,200 148,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 770,044 809,825 924,900 -11.17 % 821,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,224.32 0 39,980 -74.99 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและการ
ฝึกอบรม

0 6,678 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 25,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0 10,600 0 0 % 0

โครงการสงเสริมขวัญกําลังใจและความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

0 0 1,900 689.47 % 15,000

โครงการสงเสริมงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

886,640 903,320 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,860 1,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,668,768.32 1,731,423 1,021,780 906,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,521 38,105 35,000 0 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,279 29,758 47,500 -36.84 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 252 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,732.5 20,970 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 70,532.5 89,085 214,500 177,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 14,717.93 15,856.08 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 14,323.76 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,717.93 30,179.84 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 1,775,318.75 1,890,537.84 1,345,480 1,291,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 34,000 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง แบบสายซ้าย-ขวา 0 0 15,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 17,700 0 0 % 0
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ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 5,900 -100 % 0

พัดลมติดผนัง  แบบสายซ้าย-ขวา 0 4,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 15,950 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 8,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,800 81,050 28,400 0
รวมงบลงทุน 21,800 81,050 28,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,211,839.94 4,939,427.84 4,602,800 2,169,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 2,115,060

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 596,640
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,981,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,981,700

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นสําหรับเด็กปฐมวัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 1,003,253 -4.37 % 959,403

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคัดกรอง
โรคติดตอในเด็ก.

0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,003,253 1,024,403
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,685,074 1.57 % 1,711,550

คาอาหารเสริม (นม) 1,459,157.26 1,828,294.12 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,459,157.26 1,828,294.12 1,685,074 1,711,550
รวมงบดําเนินงาน 1,459,157.26 1,828,294.12 2,688,327 2,735,953

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,670,940 2,776,620 3,280,200 19.57 % 3,922,033

รวมเงินอุดหนุน 2,670,940 2,776,620 3,280,200 3,922,033
รวมงบเงินอุดหนุน 2,670,940 2,776,620 3,280,200 3,922,033

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,130,097.26 4,604,914.12 5,968,527 9,639,686
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 99,400 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,400 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 99,400 0 0 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 10,000 220 % 32,000

โครงการคัดแยกขยะและธนาคารขยะ
โรงเรียน

15,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําบล็อกตัวหนอน 20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําบล็อกตัวหนอนเพื่อสงเสริม
ให้นักเรียนมีรายได้ระหวางเรียน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรียน

0 0 0 100 % 18,950

โครงการบริหารจัดการรถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนบ้านดง

0 0 0 100 % 143,640

โครงการบริหารจัดการรถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโป่งแดง

0 0 0 100 % 83,200

โครงการบริหารจัดการรถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนบ้านแมปันเดง

0 0 0 100 % 40,000

โครงการบริหารจัดการรถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย

0 0 0 100 % 347,200

โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 100 % 13,500

โครงการรวมใจใสใจสิ่งแวดล้อม 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถาน
ศึกษา

0 15,000 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมศักยภาพด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์

0 20,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาวะอนามัยใน
โรงเรียน

0 0 0 100 % 9,000

โครงการสงเสริมสุขภาวะอนามัยใน
โรงเรียน

8,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(มวยไทย)

0 30,000 0 0 % 0

โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 0 15,000 0 0 % 0

โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 15,000 0 0 0 % 0

โครงการสวนสมุนไพร 0 0 0 100 % 25,000

โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียน 0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 58,000 80,000 75,000 752,490
รวมงบเงินอุดหนุน 58,000 80,000 75,000 752,490
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รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 157,400 80,000 75,000 852,490
รวมแผนงานการศึกษา 8,499,337.2 9,624,341.96 10,646,327 12,661,216

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,360 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,360 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 4,360 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 4,360 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 219,840 41.32 % 310,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 219,840 310,680
รวมงบบุคลากร 0 0 219,840 310,680
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 147,200 -11.68 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 147,200 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,000 1,000 % 22,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
แมว ฯลฯ

0 44,490 46,000 -100 % 0

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

31,745 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์กอนวัยอันควร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 0 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 5,000 300 % 20,000
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โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันระงับและ
แก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดตอ

0 1,900 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

0 3,625 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 46,000

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยาต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,745 60,015 233,000 108,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 483.48 0 0 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 82,676 49,196 75,000 -6.67 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 83,159.48 49,196 75,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 114,904.48 109,211 455,200 338,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 59,000 0 59,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 59,000 0
รวมงบลงทุน 59,000 0 59,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 173,904.48 109,211 734,040 648,680
รวมแผนงานสาธารณสุข 173,904.48 109,211 738,400 648,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 339,540 359,400 379,320 109.05 % 792,960

เงินประจําตําแหนง 0 0 1,000 4,100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 154,920 141,367.35 167,400 3.8 % 173,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,500 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 498,960 500,767.35 547,720 1,008,720
รวมงบบุคลากร 498,960 500,767.35 547,720 1,008,720
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,000 0 % 4,000

คาเชาบ้าน 0 14,000 42,000 214.29 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 3,000 733.33 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 14,250 18,500 49,000 161,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,518 96,000 153,000 33.33 % 204,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,214 0 3,500 -42.86 % 2,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและการ
ฝึกอบรม

0 2,520 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 3,500 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรม

0 0 0 100 % 5,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 700 2,700 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 58,432 101,220 165,000 221,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,930 4,985 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,687 4,797 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 6,617 9,782 10,000 10,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 3,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 79,299 129,502 227,000 395,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 2,190 2,290 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 3,800 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 5,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 0 5,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

0 4,300 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สําหรับประมาวลผล 0 21,850 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 2,450 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,800 36,290 7,290 0
รวมงบลงทุน 3,800 36,290 7,290 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 582,059 666,559.35 782,010 1,403,720
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
ยากจน

0 19,926 0 0 % 0
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โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อย
โอกาสในเขต อบต.ทุงหัวช้าง

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 19,926 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 19,926 50,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 19,926 50,000 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 582,059 686,485.35 832,010 1,403,720

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 660,060 696,660 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 595,320 618,240 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,297,380 1,356,900 0 0
รวมงบบุคลากร 1,297,380 1,356,900 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,200 0 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 46,200 42,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 210,520 289,075 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 550 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 23,170 10,140 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 234,240 299,215 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,915 14,687 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 46,315 53,995 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 101,157 423,655 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 975 0 0 0 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 250 990 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 157,612 493,327 0 0
รวมงบดําเนินงาน 438,052 834,542 0 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 1,090 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อน 0 4,850 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 4,900 4,950 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจม 0 60,000 0 0 % 0

จัดซื้อถังบรรจุน้ํา 2,000 ลิตร 25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดลําโพงฮอล์ 20,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อกระบอกสวิทซ์ควบคุมไฟฟ้า 10,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อแอมป์ขยายเสียง 54,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 9,000 0 0 0 % 0

ชุดบล็อกกุญแจ 0 2,500 0 0 % 0
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ชุดประแจแหวน 0 2,000 0 0 % 0

ตู้เชื่อม Inverter 0 3,500 0 0 % 0

แทนตัดไฟเบอร์ 0 4,500 0 0 % 0

แทนหินเจียร 0 1,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 28,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)

0 4,290 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา

0 8,850 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 124,390 125,840 0 0
รวมงบลงทุน 124,390 125,840 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้า สนามกีฬาดอยวงค์(อุดหนุน
การไฟฟ้าฯ)

0 278,943.04 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 278,943.04 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 278,943.04 0 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,859,822 2,596,225.04 0 20,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 9 บ้านดง

0 0 52,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า 248,700 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 248,700 0 52,000 0
รวมงบลงทุน 248,700 0 52,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 248,700 0 52,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,108,522 2,596,225.04 52,000 20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลทุงหัวช้าง

7,800 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะในเขต อบต.ทุง
หัวช้าง

0 5,000 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 0 7,625 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 3,500 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพการ
ทอผ้ากะเหรี่ยง (กี่เอว)

15,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ. 0 0 0 100 % 35,000

โครงการสงเสริมความรู้ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพในเขต 
อบต.ทุงหัวช้าง

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสารราชการ

4,800 4,775 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,100 17,400 65,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 31,100 17,400 65,000 55,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

0 0 0 100 % 7,750

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 7,750
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 7,750

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 31,100 17,400 65,000 62,750
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 31,100 17,400 65,000 62,750
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลําพูน 
ภายใต้โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมชนเผา
กะเหรี่ยง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานเทศกาลลําไยและของดี
เมืองลําพูน

0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระบรม
ธาตุหริภุญชัย

0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงาน
กาชาดจังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริม อนุรักษ์วิถีชนเผากะเหรี่ยง
อําเภอทุงหัวช้าง

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 220,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 0 0 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 60,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 60,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 110,000 220,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงกีฬาเยาวชนและประชาชน
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ไอยราเกมส์

0 0 49,400 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬา เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต อบต.ทุงหัวช้าง

0 0 108,450 -100 % 0
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โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน
ต้านภัยยาเสพติด

139,965 155,665 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 
ท้องถิ่นสัมพันธ์
ไอยราเกมส์

0 0 0 100 % 40,000

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 14

98,290 0 0 0 % 0

โครงการจัดแขงขันชกมวยไทยต้านภัยยา
เสพติด

55,000 55,000 0 0 % 0

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกับ
หนวยงานอื่น

25,000 5,050 0 0 % 0

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกับหนวย
งานอื่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 318,255 215,715 157,850 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 318,255 215,715 157,850 310,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน
ในเขตองค์การบริหารสวนตําบลทุงหัวช้าง

0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 318,255 215,715 157,850 370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลําพูนภาย
ใต้โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมชนเผากะเหรี่ยง

20,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลลําไยและของดี
เมืองลําพูน

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) 112,450 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) 0 109,850 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสงเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริม อนุรักษ์วิถีชนเผากะเหรี่ยง
อําเภอทุงหัวช้าง

0 0 3,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางศาสนา 7,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางศาสนา 0 0 7,000 42.86 % 10,000

สงเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 139,950 110,350 80,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 139,950 110,350 80,000 140,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดู
หนาวจังหวัดลําพูน

0 40,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมงานประเพณีสรงน้ําพระ
เจ้าต๋นหลวงดอยตุงซาววา

0 7,000 7,000 42.86 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ํากิ่วครูบา
ขาวป

0 7,000 7,000 42.86 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ดอยกวางคํา

0 0 7,000 42.86 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ดอยพระบาทตีนนก

0 7,000 7,000 42.86 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัด
มวงคํา

0 7,000 7,000 42.86 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัด
แมปันเดง

0 7,000 7,000 42.86 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
อารามหนองผํา

0 7,000 7,000 42.86 % 10,000

โครงการสืบชะตาใจ๋บ้าน หมูที่ 4 บ้านหัว
ขัว

0 7,000 7,000 42.86 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 89,000 56,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 89,000 56,000 80,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 139,950 199,350 136,000 220,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงาน
กาชาด จังหวัดลําพูน

40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 40,000 0 0 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 498,205 415,065 403,850 810,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 719,820 5.11 % 756,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 532,250 25.47 % 667,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,294,070 1,466,400
รวมงบบุคลากร 0 0 1,294,070 1,466,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 -30 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,000 47,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 512,800 -9.32 % 465,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,500 33.33 % 10,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 7,500 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรม

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 55,000 -72.73 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 582,800 515,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 50,000 0 % 50,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 290,000 3.45 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 370,000 380,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,017,800 942,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง 0 0 2,290 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อแบบเหล็กหลอคอนกรีต 0 0 42,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0 0 30,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 111,690 0
รวมงบลงทุน 0 0 111,690 0

วันที่พิมพ์ : 15/9/2565  13:20 หน้า : 48/55
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การ
บริหารสวนตําบลทุงหัวช้าง

0 0 368,200 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 368,200 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 368,200 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,791,760 2,408,400
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

353,150 308,700 262,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 353,150 308,700 262,800 0
รวมงบดําเนินงาน 353,150 308,700 262,800 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายพะงา  เสาร์เย็น  หมูที่ 5  บ้านโป่งแดง

0 144,000 0 0 % 0
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายหล้าจันทร์  บุญปั๋น หมูที่ 4  บ้านหัวขัว

0 136,000 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายจันทร์  ปันไก  หมูที่ 11  บ้านสันดอน
มูล

0 144,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 บ้านนางดา
โปธิวัน  ถึงบ้าน นายเสาร์ยี่  คําแปง  หมูที่ 
9 บ้านดง.

0 0 0 100 % 318,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางคิด  มีภู หมูที่ 6
บ้านแมปันเดง

0 0 83,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายเสาร์  อุดสา หมูที่ 4
บ้านหัวขัว

0 0 138,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายอินหล้า  ปุ๊ดบี้ หมูที่ 4
บ้านหัวขัว

0 0 285,892 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายจันมิน สุภา หมู 4 บ้านหัวขัว

0 0 0 100 % 216,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายมูล  นะกาลัง หมูที่ 5 บ้านโป่งแดง

0 0 0 100 % 417,150
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายเมืองมา  สุต๋า  หมูที่ 7 บ้านสัญชัย.

0 0 0 100 % 200,300

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายราม  จันทร์ถา  หมูที่ 11 บ้านสันดอน
มูล

0 0 0 100 % 249,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายสวัสดิ์ทอง  จันทร์คํา หมูที่ 4 บ้านหัว
ขัว

0 0 0 100 % 207,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายคําสิงห์ จุนุ  หมู 10 บ้านหนอง
ผํา

0 0 0 100 % 233,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายทองวงค์  อุนเรือน หมูที่ 9 ต
.ทุงหัวช้าง อ.ทุงหัวช้าง จ.ลําพูน

0 0 174,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายศิวกร  หัวยาว หมูที่ 5
ต.ทุงหัวช้าง อ.ทุงหัวช้าง จ.ลําพูน

0 0 631,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายสงอู  สุภา หมู 12 บ้านดอย
วงค์

0 0 0 100 % 221,300
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยห้วยแมปันเดง
หมู  6  บ้านแมปันเดง

0 0 0 100 % 308,300

โครงการกอสร้างสนามเด็กเลนในรม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัญชัย หมูที่ 7

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
สันดอนมูล หมูที่ 11

0 0 100,000 -100 % 0

ตอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมปัน
เดง  หมูที่ 6

0 230,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 10 บ้านหนองผํา 
ณ บ้านนายสมบัติ  มอยทา

0 166,780 0 0 % 0

ขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 9  บ้านดง 0 222,000 0 0 % 0

ขุดเจาะบอบาดาล ศาลาใจบ้าน หมูที่ 4  
บ้านหัวขัว

0 222,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม. 11 บ้านสันดอนมูล  สายบ้านนายเสาร์
ดวง  จู้จี้

133,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม
. 5 บ้านโป่งแดง  สายบ้านนายอินสวน  
นาวา

275,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม
. 7 สายบ้านนายแก้ว  ตั๋นตานะ

135,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู 5 บ้านโป่ง
แดง

0 220,000 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คาk)(คา
กอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 543,000 1,484,780 1,572,392 2,371,950
รวมงบลงทุน 543,000 1,484,780 1,572,392 2,371,950

รวมงานก่อสร้าง 896,150 1,793,480 1,835,192 2,371,950
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 896,150 1,793,480 4,626,952 4,780,350

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 195,780 39.69 % 273,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 195,780 273,480
รวมงบบุคลากร 0 0 195,780 273,480
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 14,656 13,730 9.25 % 15,000

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19,884 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,884 14,656 13,730 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 9,950 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 9,950 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 29,834 14,656 33,730 35,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 29,834 14,656 229,510 308,480
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ รักน้ํา  รักป่า  รักษาแผนดิน 19,785 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่า 3 อยาง ได้ประโยชน์ 4 
อยาง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 19,660 0 100 % 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 19,785 19,660 0 45,000
รวมงบดําเนินงาน 19,785 19,660 0 45,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 19,785 19,660 0 45,000
รวมแผนงานการเกษตร 49,619 34,316 229,510 353,480

รวมทุกแผนงาน 33,029,876.4 37,390,020.94 41,500,000 43,477,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง

อําเภอทุงหัวชาง   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,477,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,341,674 บาท
งบกลาง รวม 11,341,674 บาท

งบกลาง รวม 11,341,674 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 125,574 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอดบุตร  ฯลฯ 
ตาม  พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรารอยละ 5  ของคา
จางพนักงานจาง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจางชั่วคราว  เป็นเงิน 
2,511,480   บาท  *  รอยละ  5  คิดเป็นเงิน   125,574  บาท  
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต 
ดวนที่สุดที่มท  0809.5 / ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ
หนังสือสํานักงาน   ก.จ.  ก.ท.   และ  ก.อบต  ดวนที่สุด  ที่มท 
0809.5 / ว 81 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2557   เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
    

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,900 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 2  พ.ศ.  2561   เพื่อใหความคุมครองแกลูกจาง 
ที่ประสพอันตรายเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางทั้งปี  (มกราคม –ธันวาคม )
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
2537  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561     
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,218,800 บาท

        -    เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแก  
ผูสูงอายุที่มีอายุ   60  ปีบริบูรณขึ้นไป    ที่มีคุณสมบัติครบ
ถวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.  2552   และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแบบขั้นบันได  และกรณีองคการบริหารสวนตําบล 
จายเงินเพิ่มขึ้นจากกรมบัญชีกลาง (ไมเกิน 2 เทา)  ใชฐาน
ขอมูลจํานวน ผูสูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูล
จํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ฉบับที่   2 พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของเป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 
16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯพ.ศ.2542    
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,270,400 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ย
ความพิการใหแก คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด
ที่ไดแสดงความจํานง  โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคน
พิการที่มีอายุ  18  ปีขึ้นไปไดรับเบี้ยความพิการ  คนละ   800   
บาท ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน  
2557   และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา  18 ปี คนละ 1,000  บาท  
ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  28 เมษายน   2563 
เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการ ตามขอ  18  (2)   แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ
        - เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของเป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา  16  
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542
    

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูป่วยเอดสแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการ
วินิจฉัยแลว  และมีความเป็นอยูยากจน    หรือถูกทอดทิ้ง  
ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได  โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500  
ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ  พ.ศ.   2542 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548    
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

           -  เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอน
เกิดสาธารณภัย   หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน  
เป็นสวนรวม
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี
การงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก
ที่ มท 0313.4 / ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่มท  0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
   

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 400,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ของขาราชการสวนทองถิ่น   (กบท.)  โดยคํานวณตั้งจาย
ในอัตรารอยละ  2   ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําปี  และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตรเงินกู  เงิน
ที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ    
          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2500 
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง จํานวน 110,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ในอัตราไมนอยกวารอย
ละ  40  ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2561   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,569,370 บาท

งบบุคลากร รวม 4,942,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 (1)  คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ  20,400  บาท  จํานวน  12  เดือน
 (2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท / คน  จํานวน 2 
คน จํานวน 12 เดือน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทน  นายกองคการบริหารสวนตําบล   รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล    ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล   และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554  แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2 
พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก
องคการบริหารสวนตําบล    รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 (1) คาตอบแทนประจําตําแหนง   นายกองคการ
บริหารสวนตําบลในอัตราเดือนละ  1,750  บาท  จํานวน
12  เดือน 
 (2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ   880   บาท / คน 
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทน  นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล     ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล    เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล   และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 (1) คาตอบแทนพิเศษ  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ  1,750  บาท จํานวน  12 เดือน  
 (2) คาตอบแทนพิเศษ   รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน 
จํานวน 12 เดือน
        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล   รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 
7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล    รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองค
การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ. 
2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล     โดยแยกรายละเอียดดังนี้
 (1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท 
จํานวน 12 เดือน 
 (2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท 
จํานวน 12 เดือน 
 (3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท 
จํานวน 12 เดือน
 (4) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
จํานวน 12 เดือน
        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,408,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,908,180 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   ใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 5 อัตรา
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
         -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
         - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น 
ประเภท อํานวยการทองถิ่น และบริหารทองถิ่น ที่มีสิทธิไดรับ  
จํานวน 2  อัตราโดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559   
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
 - 2566) 
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 525,540 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุง
คาจางประจํา  จํานวน 2 อัตรา
        - เป็นไปตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566)
      

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 728,640 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4)   
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566)
   
    

วันที่พิมพ : 15/9/2565  13:21:18 หนา : 11/122



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจาง  จํานวน  3 อัตรา
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558  
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
-2566)
         

งบดําเนินงาน รวม 2,616,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 283,976 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น  
ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ โดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดยลักษณะ
งานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
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คาเชาบาน จํานวน 273,776 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559 
แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก 
ผูบริหารทองถิ่น และผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2563 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิ
การ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 1,600,714 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,425,714 บาท

        - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  
ดังนี้ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาจางเอกชนดําเนินงานของ อปท. คาใชจายในการใชสถาน
ที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการ
เผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ อปท.เชน คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) ฯลฯ  คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต  คาบริการ หรือคา
ใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็น
พาหะนําโรครายมาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อ
โรค คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการ
โดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายเกี่ยวกับการจัด ผลิต
รายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุคาใชจายตางๆ 
ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อใชปฏิบัติราชการ
กรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว คาใชจายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายใน
การดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลา
การอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2562 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1.คารับรอง
    -เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชม  ตรวจ
ราชการ  การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา เชน คาปัจจัย
ถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม ธูป เทียน ดอกไมสด ฯลฯ และงาน
รัฐพิธี เชน พานพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม 
พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.คาใชจายในการจัดประชุมราชการ
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการ เชน  อาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการเขารับ
การฝึกอบรม  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาใชจายในการลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม
 ซึ่งเป็นคาอาหาร คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนา
ที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
อบต.ทุงหัวชางเคลื่อนที่บริการประชาชน  เชน คา
ใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธีเปิดและปิด คาป้ายโครงการ และคาใชจาย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา ขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2562
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 60  ลําดับที่ 1
     

โครงการจิตอาสา "เราทําดี ดวยหัวใจ" จํานวน 25,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
จิตอาสา "เราทําดี ดวยหัวใจ" เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2562
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 60  ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร  
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  
คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ  
คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการฝึกอบรม
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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ค่าวัสดุ รวม 477,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

         -   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  
ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  ให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย   คา
ติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไมบรรทัดเหล็กกรรไกร   เกาอี้พลาสติก   แปลงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  
แผงปิดประกาศ  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน  
แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่ มานปรับแสง
(ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธ
รูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ  
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข  ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ 
แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน
ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า  เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร 
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง 
คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ 
เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, 
เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม 
ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
         - หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว 
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสิน  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน  
หมอ  กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  
แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง 
ไมกวาด เขง  มุง ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน หมอน 
ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน 
เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า 
รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง 
ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 
        -  หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   
ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไมตางๆ  คอน  คีม  ชะแลง   
จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  
โถสวม อางลางมือ  ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร    
สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาวทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
         -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
         -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  
ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน ไขควง
ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 
คีมลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู 
สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต 
เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ 
จานจายลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน 
ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต  กันชนรถยนต
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน  แกสหุงตม  
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - 
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง  
ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย  คาติดตั้งเป็นตน อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพกลอง  และระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม  
กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟิลม 
เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,
วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย 
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - 
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน 
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette, FloppyDisk,RemovableDisk,CompactDisc  
, Digital Video Disc, Flash Drive)  เทปบันทึกขอมูล
 (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล  หนวยประมวลผลฮารดดิสกไดนร 
ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet
Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 
(PrinterSwitching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub)  แผนวงจรเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet 
Card, Lan Card, Antivirus Card,   Sound Card) 
เป็นตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน  
แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) 
เป็นตน ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

         - เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน   /  ในที่สาธารณะ
และรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน  เชน  คาบริการ 
คาภาษี  เป็นตน ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 ีที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ  -  รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 70,000 บาท

           - เพื่อเป็นคาโทรศัพท และคาโทรศัพท
เคลื่อนที่ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว 
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การ
เชาเครื่อง   คาเชาเลขหมายโทรศัพท   คาบํารุงคูสาย
โทรศัพทฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 ีที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ  -  รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

         -เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตรา
ไปรษณียากร , คาเชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ฯลฯ  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 ีที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ  -  รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
เชน คาโทรภาพ(โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร  
คาสื่อสารผานดาวเทียมคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ 
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียมเป็นตน  
และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
คาตอสัญญาณจีพีเอส(1 ครั้ง/ปี) ฯลฯ   
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 ีที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ  -  รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับอําเภอทุงหัวชาง  เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ 
ประจําปีงบประมาณ  2566   
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนาที่  11  ลําดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 746,400 บาท
งบบุคลากร รวม 746,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 746,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 458,880 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปี ใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน 1 อัตรา
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
        -  เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 287,520 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  
จํานวน 1 อัตรา
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4)   
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,582,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,998,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,998,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,836,240 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 6 อัตรา
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  

    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง ประเภท  ผูอํานวยการทองถิ่น  จํานวน 1 อัตรา
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
         - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559   
         - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
 - 2566)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  
จํานวน 1 อัตรา 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558  
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
-2566)

   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจาง   จํานวน 1 อัตรา 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4)   
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566)

        

วันที่พิมพ : 15/9/2565  13:21:19 หนา : 31/122



งบดําเนินงาน รวม 584,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,500 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

        -   เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่
ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตอง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน   และไดปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     

คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559 
แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 18,500 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก 
ผูบริหารทองถิ่น และผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2563 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิ
การ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  
ดังนี้ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาสํารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ 
คาติดตั้งโทรศัพท   คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ 
คาจางเอกชนดําเนินงานของ อปท. คาใชจายในการใชสถาน
ที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการ
เผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ อปท.เชน คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) ฯลฯ  คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต  คาบริการ หรือคา
ใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็น
พาหะนําโรครายมาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อ
โรค คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการ
โดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายเกี่ยวกับการจัด ผลิต
รายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุคาใชจายตางๆ 
ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อใชปฏิบัติราชการ
กรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว คาใชจายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายใน
การดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลา
การอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2562 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

1.คารับรอง
    -เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชม  ตรวจ
ราชการ  การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา เชน คาปัจจัย
ถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม ธูป เทียน ดอกไมสด ฯลฯ และงาน
รัฐพิธี เชน พานพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม 
พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.คาใชจายในการจัดประชุมราชการ
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการ เชน  อาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

          - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการเขารับ
การฝึกอบรม  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน       

คาใชจายในการลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม
 ซึ่งเป็นคาอาหาร คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนา
ที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปลงลบกระดาน
ดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผน
ป้ายตางๆ  มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข 
กระดาษไข  ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 
แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี 
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
      -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย
สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้งอาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ  กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  
กระเปาใสกลองถายรูปพูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  
ฟิลม  เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562  
         -  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม 
 หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกขอมูล 
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอม
พิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  
กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM  
คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (PrinterSwitching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti
virus Card, Sound Card) เป็นตน  เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม  (CD-ROM)
แบบออพติคอล(Optical) เป็นตน ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
         - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

        -เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตรา
ไปรษณียากร ,คาเชาตูไปรษณีย ,คาธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
         - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจํา
แนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
       

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 205,380 บาท
งบบุคลากร รวม 205,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 205,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 205,380 บาท

        -   เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 1 อัตรา
         -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 292,040 บาท

งบบุคลากร รวม 161,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 161,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 160,380 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 1 อัตรา
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
       -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 660 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับ  จํานวน 
1 อัตรา   
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4)   
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งบดําเนินงาน รวม 131,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

      - เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2560  
        - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560     

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 25,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันการ
เกิดหมอกควันและไฟป่า เชน คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวของ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)  
หนา 115  ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน  เชน  คาอาหาร  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และคา
ใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2562
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566
- 2570) หนา 61  ลําดับที่ 1
    

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

            -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย อาทิ เชน 
เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง  ผา  เครื่องหมาย
ตาง ๆ ถุงเทา /ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง  เสื้อชูชีพ   ชุดดับเพลิง   รวมถึงชนิดกันไฟ 
(ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา  (ไมรวมถังออกซิเจน) 
เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางทอ  ใสสารเคมี 
วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย 
อปพร. ฯลฯ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2560
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน  ถังดับเพลิง  
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 
       - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - 
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
        

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทงแบริเออร
(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร  กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ  ยางชะลอความเร็ว
หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะฯลฯ 
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 
      - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - 
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,169,040 บาท

งบบุคลากร รวม 877,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 877,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 835,440 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 3 อัตรา
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
         - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
         - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  
 

    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง ประเภท ผูอํานวยการทองถิ่น  จํานวน   1  อัตรา
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559   
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
 - 2566)
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งบดําเนินงาน รวม 1,291,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น 
ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ โดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดยลักษณะงาน
ปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559 
แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก 
ผูบริหารทองถิ่น และผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2563 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิ
การ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 906,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 821,600 บาท

         - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  
ดังนี้ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาสํารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ 
คาติดตั้งโทรศัพท   คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ 
คาจางเอกชนดําเนินงานของ อปท. คาใชจายในการใชสถาน
ที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการ
เผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ อปท.เชน คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) ฯลฯ  คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต  คาบริการ หรือคา
ใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็น
พาหะนําโรครายมาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อ
โรค คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการ
โดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายเกี่ยวกับการจัด ผลิต
รายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุคาใชจายตางๆ 
ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อใชปฏิบัติราชการ
กรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว คาใชจายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายใน
การดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลา
การอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2562 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

1.คารับรอง
    -เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชม  ตรวจ
ราชการ  การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา เชน คาปัจจัย
ถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม ธูป เทียน ดอกไมสด ฯลฯ และงาน
รัฐพิธี เชน พานพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม 
พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.คาใชจายในการจัดประชุมราชการ
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการ เชน  อาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการเขารับ
การฝึกอบรม  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

     

คาใชจายในการลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม
คาอาหาร คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนา
ที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 
เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ
เครื่องเขียน   และอุปกรณ   คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม    คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  
คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม   คากระเปา หรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม   คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาเชาที่พัก   คายานพาหนะ   คาใชจายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
         - หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562     

โครงการสงเสริมขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู จํานวน 15,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 
เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาป้ายโครงการ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565  หนาที่  10  ลําดับที่ 2   
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โครงการสงเสริมงานวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
งานวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรมคาวัสดุเครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศ
นียบัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม   คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  
คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม   คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 และแกไขถึงปัจจุบัน
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนาที่  101  ลําดับที่  4
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 177,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

          -   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  
ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  ให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย   คา
ติดตั้งเป็นตน อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไมบรรทัดเหล็กกรรไกร   เกาอี้พลาสติก   แปลงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ ภาพเขียนแผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  
แผงปิดประกาศ  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน  
แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่ มานปรับแสง
(ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธ
รูป พระบรมรูปจําลอง  กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กกระดาษ  
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข  ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ 
แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

          - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง    รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  
ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  
เชน  คาขนสง  คาภาษี   คาประกันภัยคาติดตั้ง   เป็นตน  
อาทิเชน  หมอกระทะ กะละมัง ตะหลิว  กรอบรูป  มีด  ถัง 
ถาด  แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง 
ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม 
ชอนสอม  กระจกเงา  โองน้ํา  ที่นอนกระโถน  เตาไฟฟ้า 
เตาน้ํามัน   เตารีด   เครื่องบดอาหาร   เครื่องตีไขไฟฟ้า 
เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  หมอไฟฟ้า  รวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  ถังแกส  เตา 
ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ   เชน  คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย คา
ติดตั้ง  อาทิเชน  ไมตางๆ  คอน  คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  เสียม 
เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  เชน 
ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผาน้ํามัน
ทาไม  ทินเนอร  สีปูนซีเมนต  ทราย  อิฐหรือซีเมนตบล็อก
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - 
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
             

วันที่พิมพ : 15/9/2565  13:21:19 หนา : 55/122



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  
ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย
สินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้งอาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ  กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  
กระเปาใสกลองถายรูปพูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  
ฟิลม  เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    
        -  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - 
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม 
 หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกขอมูล 
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอม
พิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  
กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM  
คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (PrinterSwitching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti
virus Card, Sound Card) เป็นตน  เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม  (CD-ROM)
แบบออพติคอล(Optical) เป็นตน ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

          - เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะรวม
ถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี 
และในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   เป็นตน 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
         -  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
        

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน 
คาโทรภาพ(โทรสาร)  คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม   คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน และใหหมายความรวม
ถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการคาตอสัญญาณ จีพีเอส(1 ครั้ง/ปี) ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562  
         - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,639,686 บาท
งบบุคลากร รวม 2,981,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,981,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,115,060 บาท

        -   เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน  6  อัตรา
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558) 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564 
- 2566)  
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

        -   เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของทองถิ่น จํานวน 5 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไว  จํานวน 12 เดือน 
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ
และเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
        -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต
ที่มท 0809.9/ว 7 ลงวันที่ 4  กรกฏาคม  2554
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 596,640 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 4  อัตรา 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4)   
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจาง  จํานวน  3  อัตรา 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558  
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
-2566)
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งบดําเนินงาน รวม 2,735,953 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,024,403 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ แขงขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาป้าย
โครงการ  และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน   การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
         -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 103  ลําดับที่ 10
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โครงการสงเสริมการเรียนรูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นสําหรับ
เด็กปฐมวัย

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
สงเสริมการเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
 คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาป้ายโครงการ  และ
คาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน   การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 103 ลําดับที่ 8

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

        -   เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย   เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
        -   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2564 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 102 ลําดับที่ 6
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 959,403 บาท

     1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง 
คนละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงินจํานวน 222,530 บาท 
     2. คาหนังสือเรียน สําหรับเด็ก (3-5)ปี คนละ 200 บาท/ปี 
เป็นเงินจํานวน  11,220 บาท
     3. คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็ก (3-5)ปี คนละ 200 
บาท/ปี เป็นเงินจํานวน  11,220 บาท
     4. คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็ก (3-5)ปี คนละ 300 
บาท/ปี เป็นเงินจํานวน  16,830 บาท
     5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็ก (3-5)ปี คนละ  430 
บาท/ปี เป็นเงินจํานวน  24,123 บาท
     6. เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหแกเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง ในอัตรา
คนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงินจํานวน 673,480 บาท
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม  2564
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 100  ลําดับที่ 2
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โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันและคัดกรองโรคติดตอในเด็ก. จํานวน 35,000 บาท

          -   เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
เสริมสรางภูมิคุมกันและคัดกรองโรคติดตอในเด็ก  เชน
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิด คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        -   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 104  ลําดับที่ 13
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ค่าวัสดุ รวม 1,711,550 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,711,550 บาท

1.คาอาหารเสริม (นม)
        -เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เป็นตน รวมเป็นเงิน  
1,711,550 บาท  ดังนี้
    1.1 เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง ในราคา
กลองละไมเกิน 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 250,831
บาท
    1.2 เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ใน
ราคากลองละไมเกิน 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 
1,460,719 บาท
         -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท.
0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2565  
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 100  ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,922,033 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,922,033 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 3,922,033 บาท

       - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วัน 
อัตราวันละ 21 บาท
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559   แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่  101  ลําดับที่ 3
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 852,490 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาป้ายโครงการ 
คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวของ
         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนาที่ 102  ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 752,490 บาท
เงินอุดหนุน รวม 752,490 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 32,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานดง 
เพื่อดําเนินโครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 109  ลําดับที่ 25

โครงการจัดทําบล็อกตัวหนอนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีรายได
ระหวางเรียน

จํานวน 20,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 
เพื่อดําเนินโครงการจัดทําบล็อกตัวหนอน   เพื่อสงเสริมให
นักเรียน  มีรายไดระหวางเรียน  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  และ
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา  106   ลําดับที่ 17

โครงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้า
ในโรงเรียน

จํานวน 18,950 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบาน
โป่งแดง   เพื่อดําเนินโครงการนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรียน  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)
หนา 105 ลําดับที่ 14
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โครงการบริหารจัดการรถรับ - สงนักเรียน โรงเรียนบานดง จํานวน 143,640 บาท

         -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานดง
เพื่อดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการรถรับ - สง
นักเรียน จํานวน  104  คน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565  หนา  14  ลําดับที่ 4

โครงการบริหารจัดการรถรับ - สงนักเรียน โรงเรียนบานโป่งแดง จํานวน 83,200 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบาน
โป่งแดง เพื่อดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการรถรับ 
- สงนักเรียน จํานวน  41  คน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565  หนา  13  ลําดับที่ 2

โครงการบริหารจัดการรถรับ - สงนักเรียน โรงเรียนบานแมปันเดง จํานวน 40,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบาน
แมปันเดง เพื่อดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการ
รถรับ - สงนักเรียน จํานวน  12  คน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565  หนา  13  ลําดับที่ 1
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โครงการบริหารจัดการรถรับ - สงนักเรียน โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย จํานวน 347,200 บาท

         -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียน
สามัคคีศรีวิชัย  เพื่อดําเนินการตามโครงการบริหาร
จัดการรถรับ - สงนักเรียน จํานวน  124  คน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565  หนา  14  ลําดับที่ 3

โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานดง  
เพื่อดําเนินโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 
2570)  หนา 109 ลําดับที่ 24

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 13,500 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานแมปันเดง 
เพื่อดําเนินโครงการรณรงคการคัดแยกขยะอนุรักษสิ่งแวดลอม  
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 109 ลําดับที่ 23

โครงการสงเสริมสุขภาวะอนามัยในโรงเรียน จํานวน 9,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานโป่งแดง 
เพื่อดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาวะอนามัยในโรงเรียน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 106 ลําดับที่ 16
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โครงการสวนสมุนไพร จํานวน 25,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานแมปันเดง 
ตาม  โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียน  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่  107 ลําดับที่ 18     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 648,680 บาท

งบบุคลากร รวม 310,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 310,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 310,680 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 1 อัตรา
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
         - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  
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งบดําเนินงาน รวม 338,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

         - เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ไดแก  อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ใกลเคียง  ที่ไดรับคําสั่ง
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสา
บริบาลทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการ
เบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่
มท 0819.2/ว2319  ลงวันที่ 21  เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 22,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  
ดังนี้ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาจางเอกชนดําเนินงานของ อปท. คาใชจายในการใชสถาน
ที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการ
เผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ อปท.เชน คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) ฯลฯ  คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต  คาบริการ หรือคา
ใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็น
พาหะนําโรครายมาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อ
โรค คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการ
โดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายเกี่ยวกับการจัด ผลิต
รายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุคาใชจายตางๆ 
ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อใชปฏิบัติราชการ
กรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว คาใชจายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายใน
การดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลา
การอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 10,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภกอนวัย
อันควร  เชน   คาใชจายเกี่ยวกับการใช  และการ
ตกแตงสถานที่อบรม   คาใชจายในพิธีเปิด  และปิด
การฝึกอบรม  คาวัสดุเครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร    คาถายเอกสาร    คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ 
ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ  และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 65 ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

       -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ เชน   คาใชจายเกี่ยว
กับการตกแตงสถานที่อบรม   คาใชจายในพิธีเปิด  
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ  
คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ 
ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ  และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 67  ลําดับที่ 5
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใช  และการตกแตงสถานที่อบรม   คา
ใชจายในพิธีเปิด  และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุเครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร    
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 65 ดับที่ 3
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 46,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน 
คาใชจายเกี่ยวกับการใช  และการตกแตงสถานที่อบรม   
คาใชจายในพิธีเปิด  และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุเครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร    คาถายเอกสาร   
 คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 64 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุ
สิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงตม  น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
        -  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว  กระบอกตวง
เบาหลอม  หูฟัง (Stethoscope)  เปลหามคนไข คีมถอนฟัน 
เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล 
ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด 
สายยาง  ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษ
กรองจุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
        -  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,403,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,008,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,008,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 792,960 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 2 อัตรา
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  

     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง ประเภท  ผูอํานวยการทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
         - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559   
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
 - 2566)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 173,760 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558  
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
-2566)

   
     

งบดําเนินงาน รวม 395,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น  
ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ โดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดยลักษณะ
งานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559 
แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก 
ผูบริหารทองถิ่น และผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2563 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิ
การ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 221,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 204,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  
ดังนี้ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาจางเอกชนดําเนินงานของ อปท. คาใชจายในการใชสถาน
ที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการ
เผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ อปท.เชน คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) ฯลฯ  คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต  คาบริการ หรือคา
ใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็น
พาหะนําโรครายมาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อ
โรค คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการ
โดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายเกี่ยวกับการจัด ผลิต
รายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุคาใชจายตางๆ 
ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อใชปฏิบัติราชการ
กรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว คาใชจายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายใน
การดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลา
การอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2562 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

1.คารับรอง
    -เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชม  ตรวจ
ราชการ  การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา เชน คาปัจจัย
ถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม ธูป เทียน ดอกไมสด ฯลฯ และงาน
รัฐพิธี เชน พานพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม 
พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.คาใชจายในการจัดประชุมราชการ
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการ เชน  อาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการเขารับ
การฝึกอบรม  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาใชจายในการลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม
 ซึ่งเป็นคาอาหาร คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนา
ที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

         -   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  
ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  ให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย   คา
ติดตั้งเป็นตน อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไมบรรทัดเหล็กกรรไกร   เกาอี้พลาสติก   แปลงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ ภาพเขียนแผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  
แผงปิดประกาศ  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน  
แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่ มานปรับแสง
(ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธ
รูป พระบรมรูปจําลอง  กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กกระดาษ  
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข  ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ 
แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม 
 หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกขอมูล 
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอม
พิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  
กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM  
คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (PrinterSwitching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti
virus Card, Sound Card) เป็นตน  เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม  (CD-ROM)
แบบออพติคอล(Optical) เป็นตน ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

        - เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตรา
ไปรษณียากร , คาเชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ฯลฯ ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
        -  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
คัดแยกขยะ  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม   คาใชจายในการติดตอสื่อสาร    คาเชา
อุปกรณตางๆในการฝึกอบรม   คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม    คาอาหารวาง  และ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหาร  คาเชาที่พัก  
คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)
หนา 116  ลําดับที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 62,750 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด   เชน   คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ   คา
ประกาศนียบัตร   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม   คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม   คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 70  ลําดับที่ 5  
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โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ. จํานวน 35,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมกลุมอาชีพ  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ   คา
ประกาศนียบัตร   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม   คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม   คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 96 ลําดับที่ 1  

โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จํานวน 10,000 บาท

        -    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมความรูดานกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม เชน 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียนและอุปกรณ    คาประกาศนียบัตร   คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ   คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม   คาใชจายในการติดตอสื่อสาร    คาเชา
อุปกรณตางๆในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม     คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม   คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 69 ลําดับที่ 2   
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,750 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแกไขปัญหายาเสพติดแบบครบ
วงจรตามยุทธศาสตรชาติ

จํานวน 7,750 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับอําเภอทุงหัวชาง
ในดําเนินการตามโครงการงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแกไขปัญหา
ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ 2566  
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 11 ลําดับที่ 2

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานชาติพันธุกะเหรี่ยงลําพูน ภายใตโครงการฟื้นฟู
วัฒนธรรมชนเผากะเหรี่ยง

จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ชาติพันธุกะเหรี่ยงลําพูน  ภายใตโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรม
ชนเผากะเหรี่ยง   เชน   คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 114 ลําดับที่ 8   
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โครงการจัดงานเทศกาลลําไยและของดีเมืองลําพูน จํานวน 40,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
เทศกาลลําไยและของดีเมืองลําพูน  เชน  คาจัดขบวนแห  
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 97 ลําดับที่ 2 

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย จํานวน 40,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย   เชน  คาจัดขบวนแห
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 98 ลําดับที่ 6 

โครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานกาชาดจังหวัดลําพูน จํานวน 40,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
พระนางจามเทวีและงานกาชาดจังหวัดลําพูน   เชน คาจัด
ขบวนแห คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 98  ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริม อนุรักษวิถีชนเผากะเหรี่ยงอําเภอทุงหัวชาง จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม 
อนุรักษวิถีชนเผากะเหรี่ยงอําเภอทุงหัวชาง เชน คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ 
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 114  ลําดับที่ 9   
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขัน
กีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทุงหัวขาง  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาเชา
หรือคาเตรียมสนามแขงขัน  คาอุปกรณกีฬา  คาตอบแทน
เจาหนาที่ประจําสนาม   คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู
เขารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  คาโลหรือถวยรางวัล ที่มอบใหผูชนะการแขงขัน  
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ  เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบ
ใหผูชนะการแขงขัน  คาใชจายอื่นๆ  เชน  การจัดพิธีเปิด - ปิด
การแขงขันกีฬา  ริ้วขบวน  กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ   คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาสถานที่จัดงาน 
 เชน  คาเชาหรือคาบํารุง  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน  รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  คาจางเหมาทําความสะอาด   
คาใชจายในการตกแตง  จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตางๆ  
เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ  และอื่นๆที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคาบริการ
รถสุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ฯลฯ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2564
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 111 ลําดับที่ 2   
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โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ทองถิ่นสัมพันธ
ไอยราเกมส

จํานวน 40,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนทองถิ่นสัมพันธไอยราเกมส เชน 
คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอุปกรณการกีฬา 
คาชุดกีฬา คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 8  ลําดับที่ 8

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกับหนวยงานอื่น จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกับหนวยงานอื่น เชน คาใช
จายสําหรับผูควบคุมหรือผูฝึกสอน  คาใชจายในการฝึก
ซอมกีฬาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนผูควบคุมและผูฝึกสอน คาอุปกรณ
การกีฬา  คาชุดวอรม  คาชุดกีฬา  พรอมรองเทา  ถุงเทา  
ของผูควบคุม หรือผูฝึกสอนและนักกีฬา คาใชจายอื่นๆ  
ที่ใชในการแขงขัน  ฯลฯ
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 111 ลําดับที่ 1   
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โครงการอนุรักษศิลปะมวยไทย จํานวน 100,000 บาท

        -    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อนุรักษศิลปะมวยไทย  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่   คาใชจายในพิธีเปิดและปิด   คาป้าย
โครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเชาหรือคาเตรียม
สนาม  คาอุปกรณ คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม   
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 112  ลําดับที่  3  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน  ใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ   เชน   คาขนสง   คาภาษี   คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง   อาทิเชน  หวงยาง   ไมตีปิงปอง 
ไมแบดมินตัน   ไมเทนนิส   เชือกกระโดด    ดาบสองมือ 
ตะกราหวาย  แชรบอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก 
เสาตาขายกีฬา   เชน   เสาตาขายตะกรอ    เสาตาขาย
วอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก   กระดานแสดงผล
การแขงขัน   ลูกเปตอง   เบาะมวยปล้ํา  ยูโด   ฯลฯ
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
          - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทุงหัวชาง

จํานวน 60,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานโป่งแดง 
เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา   กีฑา
นักเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 10  ลําดับที่ 1 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดงานประเพณียี่เป็ง  เชน   คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ใน
การจัดงาน คาตอบแทนเจาหนาที่ คาใชจายในการประกอบ
พิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คามหรสพ  คา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่  113 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 15/9/2565  13:21:19 หนา : 97/122



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต   เชน  คาใชจายในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่  113 ลําดับที่  6

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมวันสําคัญทางศาสนา เชน  คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2564
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 113 ลําดับที่  7   
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสงเสริมงานประเพณีสรงน้ําพระเจาตนหลวงดอยตุงซาววา จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 7 บานสัญชัย ตามโครงการสงเสริมงานประเพณีสรง
น้ําพระเจาตนหลวงดอยตุงซาววา 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.  2566-2570)  
หนา 210 ลําดับที่ 4     

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ํากิ่วครูบาขาวปี จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 9  บานดง   ตามโครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ํากิ่ว
ครูบาขาวปี 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2566-2570) 
หนา 210  ลําดับที่ 5  

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยกวางคํา จํานวน 10,000 บาท

          - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่  5 บานโป่งแดง  ตามโครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุดอยกวางคํา 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559   และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.  2566-2570) 
หนา 209 ลําดับที่ 2   
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โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยพระบาทตีนนก จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 11 บานสันดอนมูล ตามโครงการสงเสริมประเพณีสรง
น้ําพระธาตุดอยพระบาทตีนนก
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ.  2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563  
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2566-2570) 
หนา  211  ลําดับที่ 7

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดมวงคํา จํานวน 10,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 12บานดอยวงค ตามโครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุวัดมวงคํา 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
       -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2566-2570) 
หนา 211 ลําดับที่ 8     

โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดแมปันเดง จํานวน 10,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 6   บานแมปันเดง ตามโครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุวัดแมปันเดง 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ.  2559
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
หนา 209 ลําดับที่ 3     
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โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุอารามหนองผํา จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 10   บานหนองผํา ตามโครงการสงเสริมประเพณีสรง
น้ําพระธาตุอารามหนองผํา 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ.  2559
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2563
       -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
หนา 210 ลําดับที่ 6 

โครงการสืบชะตาใจบาน หมูที่ 4 บานหัวขัว จํานวน 10,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 4   บานหัวขัว ตามโครงการสืบชะตาใจบาน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2559
และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2563
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
หนา 209 ลําดับที่ 1   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,408,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,466,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,466,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 756,600 บาท

       - เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 2 อัตรา
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
       -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  

    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง ประเภท  ผูอํานวยการทองถิ่น   จํานวน 1 อัตรา
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําพูน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559   
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
 - 2566)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 667,800 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558  
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
-2566)

       

งบดําเนินงาน รวม 942,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น  
ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ โดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดยลักษณะ
งานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559 
แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 465,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  
ดังนี้ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
คาจางเอกชนดําเนินงานของ อปท. คาใชจายในการใชสถาน
ที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการ
เผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ อปท.เชน คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) ฯลฯ  คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต  คาบริการ หรือคา
ใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็น
พาหะนําโรครายมาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อ
โรค คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการ
โดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายเกี่ยวกับการจัด ผลิต
รายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุคาใชจายตางๆ 
ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อใชปฏิบัติราชการ
กรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว คาใชจายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายใน
การดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลา
การอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2562 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

1.คารับรอง
    -เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชม  ตรวจ
ราชการ  การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา เชน คาปัจจัย
ถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม ธูป เทียน ดอกไมสด ฯลฯ และงาน
รัฐพิธี เชน พานพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม 
พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ– รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.คาใชจายในการจัดประชุมราชการ
    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการ เชน  อาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

          - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการเขารับ
การฝึกอบรม  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
   

คาใชจายในการลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม
 ซึ่งเป็นคาอาหาร คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนา
ที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

        -   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  
ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย   คาติดตั้งเป็นตน อาทิเชน  หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็กกรรไกร   เกาอี้พลาสติก   
แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียนแผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  
แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผน
ป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) 
พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป พระบรม
รูปจําลอง  กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กกระดาษ  หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท
เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข  ไมบรรทัด
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได
จากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน
ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวม 
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  
อาทิเชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า   ปลั๊ก
ไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร  และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนซ  คอยสคอนเดนเซอร  เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ,  เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ดอกลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 
         -  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไมตางๆ  คอน  คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  
เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา  น้ํามันทาไม  ทินเนอร  สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี 
ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล 
ฯลฯ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562   
         -  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

       -  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  
ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย
สินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้งอาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ  กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  
กระเปาใสกลองถายรูปพูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  
ฟิลม  เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562  
        -  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

       -  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม 
 หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกขอมูล 
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอม
พิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  
กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM  
คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (PrinterSwitching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti
virus Card, Sound Card) เป็นตน  เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม  (CD-ROM)
แบบออพติคอล(Optical) เป็นตน ฯลฯ 
          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
          - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งานก่อสร้าง รวม 2,371,950 บาท
งบลงทุน รวม 2,371,950 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,371,950 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บานนางดา
โปธิวัน  ถึงบาน นายเสารยี่  คําแปง  หมูที่ 9 บานดง.

จํานวน 318,200 บาท

         - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 บานนางดา  โปธิวัน ถึงบาน นายเสารยี่  คําแปง  
หมู 9 บานดง  กวาง 3 เมตร   ยาว 192  มตร  หนา 0.15 
เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.25 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 576  ตารางเมตร 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  
พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 4 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายจันมิน สุภา 
หมู 4 บานหัวขัว

จํานวน 216,700 บาท

        - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายจันมิน สุภา หมู 4 บานหัวขัว กวาง 3 เมตร   
ยาว 130  มตร  หนา 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ  0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 390 ตาราง
เมตร 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
7  พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 1 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
นายมูล  นะกาลัง หมูที่ 5 บานโป่งแดง

จํานวน 417,150 บาท

          - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายมูล  นะกาลัง กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.25 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 760 ตารางเมตร 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
7  พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  หนาที่  2 ลําดับที่  2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
นายเมืองมา  สุตา  หมูที่ 7 บานสัญชัย.

จํานวน 200,300 บาท

         - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายเมืองมา สุตา กวาง 3 เมตร  ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.25  เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 360 ตารางเมตร 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
7  พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 3 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
นายราม  จันทรถา  หมูที่ 11 บานสันดอนมูล

จํานวน 249,500 บาท

         - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายราม  จันทรถา กวาง 3 เมตร  ยาว 150 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ   0.25  เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 450 ตารางเมตร 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
7  พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 6 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
นายสวัสดิ์ทอง  จันทรคํา หมูที่ 4 บานหัวขัว

จํานวน 207,400 บาท

         - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายสวัสดิ์  ทองจันทร กวาง 3 เมตร  ยาว 120 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.25 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 360 ตารางเมตร 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
7  พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หนาที่  4 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคําสิงห จุนุ  
หมู 10 บานหนองผํา

จํานวน 233,100 บาท

        - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายคําสิงห  จุนุ  หมู 10 บานหนองผํา  กวาง 3 
เมตร   ยาว 140  มตร  หนา 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ  0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
420 ตารางเมตร 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 5 ลําดับที่ 5  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายสงอู  สุภา 
หมู 12 บานดอยวงค

จํานวน 221,300 บาท

          -  เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายสงอู  สุภา  กวาง 4 เมตร   ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.25  เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
7  พ.ศ. 2562
         - เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 7 ลําดับที่ 7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหวยแมปันเดง
หมู  6  บานแมปันเดง

จํานวน 308,300 บาท

        - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย หวยแมปันเดง  กวาง 4 เมตร   ยาว  140 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.25 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 560  ตารางเมตร 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 4  ลําดับที่  2
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 308,480 บาท

งบบุคลากร รวม 273,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 273,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 273,480 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   ใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 1 อัตรา
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
         -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 
        - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสาม (ปีงบประมาณ 2564 -
2566)  
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งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการใช และการตกแตงสถานที่  ฝึก
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  การฝึกอบรม  คาวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  
คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ
ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก  
คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น   พ.ศ.2557
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 99  ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

          - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  
ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ   เชน  คาขนสง  
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ  กระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  
อวน(สําเร็จรูป)  กระชัง  ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว พืชและสัตว  พันธุสัตวปีก  และสัตวน้ํา
น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช 
เชนใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษ ฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่า 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง จํานวน 15,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ปลูกป่า 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง เชน คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  
คาประกาศนียบัตร   คาถายเอกสาร   คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร   คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  
คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร   คาเชาที่พักคายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ
         -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 117  ลําดับที่ 2   
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โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 15,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  
คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนา
คุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ คา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
         -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น
          -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 117  ลําดับที่ 1   
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชน คาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ   เครื่อง
เขียนและอุปกรณ   คาประกาศนียบัตร   คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม    คาใชจายในการติดตอสื่อสาร    คาเชา
อุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม   คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหาร  
คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ   คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
         -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ.2557
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 118  ลําดับที่ 3   
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

125,574

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,218,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,270,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

400,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลทุงหัว
ช้าง

110,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

125,574

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,218,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,270,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

400,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลทุงหัว
ช้าง

110,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,408,680 160,380 2,950,500 310,680 792,960

เงินประจําตําแหนง 252,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 525,540

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,124,160 596,640 173,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

660

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

11,000 5,000 4,000

คาเชาบ้าน 465,776 108,000 132,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

756,600 273,480 9,653,280

เงินประจําตําแหนง 42,000 378,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 525,540

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 667,800 2,562,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

660

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 25,000

คาเชาบ้าน 42,000 747,776
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

22,700 35,000 25,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

36,000 130,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,675,714 821,600 22,000 204,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 5,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 10,000 2,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรม

60,000 20,000 5,000

โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่

20,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําดี ด้วยหัวใจ"

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

82,700

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

166,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 465,000 3,188,314

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 42,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรม

20,000 105,000

โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่

20,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําดี ด้วยหัวใจ"

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 10,000 5,000

โครงการป้องกันปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

20,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นสําหรับ
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสงเสริมขวัญ
กําลังใจและความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,000 90,000

โครงการป้องกันปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

20,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นสําหรับ
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสงเสริมขวัญ
กําลังใจและความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมงาน
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

959,403

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันและคัดกรองโรค
ติดตอในเด็ก.

35,000

โครงการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์และการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

10,000

โครงการป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

46,000

โครงการคัดแยกขยะ 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมงาน
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

959,403

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันและคัดกรองโรค
ติดตอในเด็ก.

35,000

โครงการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์และการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

10,000

โครงการป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

46,000

โครงการคัดแยกขยะ 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพ.

35,000

โครงการสงเสริมความรู้
ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

10,000

โครงการแขงขันกีฬา 
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
ท้องถิ่นสัมพันธ์
ไอยราเกมส์

โครงการจัดงาน
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลําพูน 
ภายใต้โครงการฟื้นฟู
วัฒนธรรมชนเผา
กะเหรี่ยง

โครงการจัดงานเทศกาล
ลําไยและของดีเมือง
ลําพูน

โครงการจัดงานประ
เพณียี่เป็ง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพ.

35,000

โครงการสงเสริมความรู้
ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

10,000

โครงการแขงขันกีฬา 
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

100,000 100,000

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
ท้องถิ่นสัมพันธ์
ไอยราเกมส์

40,000 40,000

โครงการจัดงาน
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลําพูน 
ภายใต้โครงการฟื้นฟู
วัฒนธรรมชนเผา
กะเหรี่ยง

50,000 50,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ลําไยและของดีเมือง
ลําพูน

40,000 40,000

โครงการจัดงานประ
เพณียี่เป็ง

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
บรมธาตุหริภุญชัย

โครงการจัดงานพระนาง
จามเทวีและงานกาชาด
จังหวัดลําพูน

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกับหนวย
งานอื่น

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์วิถีชนเผา
กะเหรี่ยงอําเภอทุงหัว
ช้าง

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางศาสนา

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
มวยไทย

โครงการปลูกป่า 3 
อยาง ได้ประโยชน์ 4 
อยาง

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
บรมธาตุหริภุญชัย

40,000 40,000

โครงการจัดงานพระนาง
จามเทวีและงานกาชาด
จังหวัดลําพูน

40,000 40,000

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกับหนวย
งานอื่น

20,000 20,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์วิถีชนเผา
กะเหรี่ยงอําเภอทุงหัว
ช้าง

50,000 50,000

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางศาสนา

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
มวยไทย

100,000 100,000

โครงการปลูกป่า 3 
อยาง ได้ประโยชน์ 4 
อยาง

15,000 15,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,000 35,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,741,550

วัสดุกอสร้าง 10,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 14,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 10,000 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุกีฬา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

15,000 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 57,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,761,550

วัสดุกอสร้าง 300,000 410,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 280,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 21,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 95,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 130,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 70,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 40,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

3,922,033

โครงการเกษตรเพื่อการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

32,000

โครงการจัดทําบล็อกตัว
หนอนเพื่อสงเสริมให้นัก
เรียนมีรายได้ระหวาง
เรียน

20,000

โครงการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง การเพาะเห็ดนาง
ฟ้าในโรงเรียน

18,950
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,000

คาบริการโทรศัพท์ 70,000

คาบริการไปรษณีย์ 28,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

3,922,033

โครงการเกษตรเพื่อการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

32,000

โครงการจัดทําบล็อกตัว
หนอนเพื่อสงเสริมให้นัก
เรียนมีรายได้ระหวาง
เรียน

20,000

โครงการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง การเพาะเห็ดนาง
ฟ้าในโรงเรียน

18,950
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการบริหารจัดการ
รถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนบ้านดง

143,640

โครงการบริหารจัดการ
รถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโป่งแดง

83,200

โครงการบริหารจัดการ
รถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนบ้านแมปันเดง

40,000

โครงการบริหารจัดการ
รถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย

347,200

โครงการเฝ้าระวังโรคโค
วิด 19

20,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

13,500

โครงการสงเสริมสุข
ภาวะอนามัยในโรงเรียน

9,000

โครงการสวนสมุนไพร 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการบริหารจัดการ
รถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนบ้านดง

143,640

โครงการบริหารจัดการ
รถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโป่งแดง

83,200

โครงการบริหารจัดการ
รถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนบ้านแมปันเดง

40,000

โครงการบริหารจัดการ
รถรับ - สงนักเรียน 
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย

347,200

โครงการเฝ้าระวังโรคโค
วิด 19

20,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

13,500

โครงการสงเสริมสุข
ภาวะอนามัยในโรงเรียน

9,000

โครงการสวนสมุนไพร 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการดําเนินงาน
ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบ
ครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

7,750

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา กรีฑานักเรียนใน
เขตองค์การบริหารสวน
ตําบลทุงหัวช้าง

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมงาน
ประเพณีสรงน้ําพระเจ้า
ต๋นหลวงดอยตุงซาววา

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ํากิ่วครูบา
ขาวปี

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ดอยกวางคํา

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ดอยพระบาทตีนนก

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
วัดมวงคํา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการดําเนินงาน
ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบ
ครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

7,750

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา กรีฑานักเรียนใน
เขตองค์การบริหารสวน
ตําบลทุงหัวช้าง

60,000 60,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมงาน
ประเพณีสรงน้ําพระเจ้า
ต๋นหลวงดอยตุงซาววา

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ํากิ่วครูบา
ขาวปี

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ดอยกวางคํา

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ดอยพระบาทตีนนก

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
วัดมวงคํา

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
วัดแมปันเดง

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
อารามหนองผํา

โครงการสืบชะตาใจ๋
บ้าน หมูที่ 4 บ้านหัวขัว

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 บ้านนางดา
โปธิวัน  ถึงบ้าน นาย
เสาร์ยี่  คําแปง  หมูที่ 9
 บ้านดง.

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายจันมิน 
สุภา หมู 4 บ้านหัวขัว

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายมูล  นะกาลัง หมูที่ 
5 บ้านโป่งแดง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
วัดแมปันเดง

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
อารามหนองผํา

10,000 10,000

โครงการสืบชะตาใจ๋
บ้าน หมูที่ 4 บ้านหัวขัว

10,000 10,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 บ้านนางดา
โปธิวัน  ถึงบ้าน นาย
เสาร์ยี่  คําแปง  หมูที่ 9
 บ้านดง.

318,200 318,200

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย นายจันมิน 
สุภา หมู 4 บ้านหัวขัว

216,700 216,700

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายมูล  นะกาลัง หมูที่ 
5 บ้านโป่งแดง

417,150 417,150
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายเมืองมา  สุต๋า  หมู
ที่ 7 บ้านสัญชัย.

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายราม  จันทร์ถา  หมู
ที่ 11 บ้านสันดอนมูล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายสวัสดิ์ทอง  จันทร์
คํา หมูที่ 4 บ้านหัวขัว

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายคําสิงห์ จุนุ 
 หมู 10 บ้านหนองผํา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายสงอู  สุภา 
หมู 12 บ้านดอยวงค์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายเมืองมา  สุต๋า  หมู
ที่ 7 บ้านสัญชัย.

200,300 200,300

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายราม  จันทร์ถา  หมู
ที่ 11 บ้านสันดอนมูล

249,500 249,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย
นายสวัสดิ์ทอง  จันทร์
คํา หมูที่ 4 บ้านหัวขัว

207,400 207,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายคําสิงห์ จุนุ 
 หมู 10 บ้านหนองผํา

233,100 233,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายสงอู  สุภา 
หมู 12 บ้านดอยวงค์

221,300 221,300
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยห้วยแมปันเดง
หมู  6  บ้านแมปันเดง

รวม 11,341,674 11,103,890 292,040 12,661,216 648,680 1,403,720 20,000 62,750
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยห้วยแมปันเดง
หมู  6  บ้านแมปันเดง

308,300 308,300

รวม 810,000 4,780,350 353,480 43,477,800
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