
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลเหมืองจี้
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเหมืองจี้

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลเหมืองจี้ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเหมืองจี้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลเหมืองจี้ จึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 42,769,351.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 145,330,522.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,089,385.05 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 22 โครงการ รวม 
1,293,731.34 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 2,339,300.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 64,762,031.52 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 652,578.82 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 863,240.55 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 162,760.13 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 383,799.44 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 27,653,750.23 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 35,045,902.35 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,889,566.93 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 51,999,534.75 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 25,270,206.98 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,563,736.35 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,796,083.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 342,090.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,027,418.27 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,187,428.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,090,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหมืองจี้
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 652,578.82 700,000.00 2,800,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

863,240.55 857,000.00 878,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,760.13 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

0.00 12,500.00 12,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 383,799.44 250,000.00 400,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,062,378.94 2,019,500.00 4,291,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 27,653,750.23 27,480,500.00 28,209,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27,653,750.23 27,480,500.00 28,209,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 35,045,902.35 35,000,000.00 35,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,045,902.35 35,000,000.00 35,500,000.00

รวม 64,762,031.52 64,500,000.00 68,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหมืองจี้
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 25,270,206.98 27,333,885.00 28,041,140.00

งบบุคลากร 13,563,736.35 19,194,765.00 20,857,110.00

งบดําเนินงาน 10,796,083.15 14,610,050.00 15,125,250.00

งบลงทุน 342,090.00 1,459,300.00 1,754,500.00

งบเงินอุดหนุน 2,027,418.27 1,902,000.00 2,222,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 51,999,534.75 64,500,000.00 68,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลเหมืองจี้

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลเหมืองจี้
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,805,445

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,676,940

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,506,510

แผนงานสาธารณสุข 4,048,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,393,120

แผนงานเคหะและชุมชน 2,406,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 709,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,263,205

แผนงานการเกษตร 110,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 28,041,140

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 68,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเหมืองจี้

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 28,041,140 28,041,140
    งบกลาง 28,041,140 28,041,140

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,111,580 2,924,625 299,640 11,335,845
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,263,260 2,924,625 299,640 8,487,525

งบดําเนินงาน 3,709,600 665,000 0 4,374,600
    ค่าตอบแทน 319,600 195,000 0 514,600

    ค่าใช้สอย 2,035,000 280,000 0 2,315,000

    ค่าวัสดุ 685,000 190,000 0 875,000

    ค่าสาธารณูปโภค 670,000 0 0 670,000

งบลงทุน 52,000 0 0 52,000
    ค่าครุภัณฑ์ 52,000 0 0 52,000

งบเงินอุดหนุน 43,000 0 0 43,000
    เงินอุดหนุน 43,000 0 0 43,000

รวม 11,916,180 3,589,625 299,640 15,805,445

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 1,256,340 0 0 1,256,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,256,340 0 0 1,256,340

งบดําเนินงาน 75,600 325,000 20,000 420,600
    ค่าตอบแทน 55,600 95,000 0 150,600

    ค่าใช้สอย 20,000 160,000 0 180,000

    ค่าวัสดุ 0 70,000 20,000 90,000

รวม 1,331,940 325,000 20,000 1,676,940

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,913,360 0 0 2,913,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,913,360 0 0 2,913,360

งบดําเนินงาน 1,007,700 1,685,450 100,000 2,793,150
    ค่าตอบแทน 142,700 0 0 142,700

    ค่าใช้สอย 730,000 765,450 100,000 1,595,450

    ค่าวัสดุ 135,000 920,000 0 1,055,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,800,000 0 1,800,000
    เงินอุดหนุน 0 1,800,000 0 1,800,000

รวม 3,921,060 3,485,450 100,000 7,506,510

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,367,280 0 1,367,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,367,280 0 1,367,280

งบดําเนินงาน 765,000 1,533,500 2,298,500
    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 630,000 1,223,500 1,853,500

    ค่าวัสดุ 70,000 310,000 380,000

งบลงทุน 32,500 0 32,500
    ค่าครุภัณฑ์ 32,500 0 32,500

งบเงินอุดหนุน 280,000 70,000 350,000
    เงินอุดหนุน 280,000 70,000 350,000

รวม 2,444,780 1,603,500 4,048,280

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,530,120 0 1,530,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,530,120 0 1,530,120

งบดําเนินงาน 488,000 375,000 863,000
    ค่าตอบแทน 125,000 0 125,000

    ค่าใช้สอย 270,000 375,000 645,000

    ค่าวัสดุ 93,000 0 93,000

รวม 2,018,120 375,000 2,393,120
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 141,360 141,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 141,360 141,360

งบดําเนินงาน 2,265,000 2,265,000
    ค่าใช้สอย 2,090,000 2,090,000

    ค่าวัสดุ 175,000 175,000

รวม 2,406,360 2,406,360

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 135,000 545,000 680,000
    ค่าใช้สอย 130,000 545,000 675,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 29,000 29,000
    เงินอุดหนุน 0 29,000 29,000

รวม 135,000 574,000 709,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,312,805 0 2,312,805
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,312,805 0 2,312,805

งบดําเนินงาน 680,400 600,000 1,280,400
    ค่าตอบแทน 80,400 0 80,400

    ค่าใช้สอย 470,000 300,000 770,000

    ค่าวัสดุ 130,000 300,000 430,000

งบลงทุน 0 1,670,000 1,670,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,670,000 1,670,000

รวม 2,993,205 2,270,000 5,263,205

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 60,000 50,000 110,000
    ค่าใช้สอย 40,000 50,000 90,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

รวม 60,000 50,000 110,000

หน้า : 9/9





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหมืองจี้
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,465.20 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 1,119.92 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 302,338.75 371,078.82 500,000.00 400.00 % 2,500,000.00
     ภาษีป้าย 200,050.40 281,500.00 200,000.00 50.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 504,974.27 652,578.82 700,000.00 2,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,579.30 3,375.60 2,500.00 60.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 589,200.00 573,410.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

760.00 730.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,262.03 10,155.00 50,000.00 -76.00 % 12,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,090.00 1,690.00 500.00 300.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 600.00 76,170.00 24,000.00 254.17 % 85,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 26,050.00 15,350.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าปรับการผิดสัญญา 59,427.50 102,482.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 4,299.20 45,317.95 20,000.00 150.00 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

111,550.00 23,300.00 70,000.00 -57.14 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,030.00 1,760.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 4,500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 809,848.03 863,240.55 857,000.00 878,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 275,665.34 162,760.13 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 275,665.34 162,760.13 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 12,500.00 0.00 % 12,500.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 4.44 0.00 100.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 407,891.32 383,795.00 250,000.00 60.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 407,891.32 383,799.44 250,000.00 400,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 660,607.81 665,540.62 800,000.00 -12.50 % 700,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,518,951.22 10,457,251.18 9,600,000.00 9.68 % 10,529,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,977,727.56 4,405,499.65 6,000,000.00 -24.17 % 4,550,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 213,055.24 264,834.61 380,500.00 -29.04 % 270,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,614,313.20 6,933,363.18 6,000,000.00 16.67 % 7,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 100,272.83 105,086.93 100,000.00 20.00 % 120,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 58,826.23 38,280.06 100,000.00 -60.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,552,108.00 4,783,894.00 4,500,000.00 11.11 % 5,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,695,862.09 27,653,750.23 27,480,500.00 28,209,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 32,947,985.00 35,045,902.35 35,000,000.00 1.43 % 35,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 32,947,985.00 35,045,902.35 35,000,000.00 35,500,000.00
รวมทุกหมวด 61,642,226.05 64,762,031.52 64,500,000.00 68,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหมืองจี้

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 68,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,800,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 878,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเพิ่มเติมจากปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 12,500 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 12,500 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 400,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเพิ่มเติมจากปที่ผ่านมา
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,209,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,529,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,550,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 270,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 35,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,500,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 106,740 71,110 127,131 8.92 % 138,465

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,938 5,000 7,000 42.86 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,216,100 17,892,800 19,644,000 3.01 % 20,235,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,579,200 5,563,000 5,760,000 2.17 % 5,884,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 220,000 226,500 240,000 0 % 240,000

เงินสํารองจาย 913,968 336,517.6 381,394 -28.09 % 274,275

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 885,000 10.17 % 975,000

รายจายตามข้อผูกพัน 355,566.47 290,279.38 289,360 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหมืองจี้
อําเภอเมืองลําพูน    จังหวัดลําพูน

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37 หน้า : 1/92



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

1. เชาที่ธรณีสงฆ์ วัดป่าตอง หมูที่ 11 คา
เชาที่ดินธรณีสงฆ์ ปีละ 12,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยปรับ 35 % 
ทุกระยะ 5 ปี รายละเอียดดังตอไปนี้
- ปีที่ 1 จํานวน 42,300 บาท (คาเชา 
12,000 บาท, คาธรรมเนียมการเชา 
18,000 บาท, คาหลักประกันการผิดสัญญา
เชา 12,000 บาท, คาทําสัญญา 300 บาท)
- ปีที่ 2 - 5 คาเชา 12,000 บาท
- ปีที่ 6 - 10 คาเชา 16,200 บาท
- ปีที่ 11 - 15 คาเชา 21,870 บาท
- ปีที่ 16 - 20 คาเชา 29,525 บาท
2.คาเชาที่ดินธรณีสงฆ์ วัดเหมืองจี้หลวง หมู
ที่ 1 พื้นที่ 100 ตารางวา เพื่อกอสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญเพื่อแก้ปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน โดยระยะเวลาเชา 3 ปี 
อัตราคาเชาปีละ 2,000 บาท 
3.คาเชาที่ดินธรณีสงฆ์ วัดป่าตึง หมูที่ 6 
พื้นที่ 1 ตารางวา เพื่อขุดเจาะบอบาดาล 
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยระยะเวลาเชา 3 ปี อัตราคาเชาปีละ 
2,000 บาท

42,000 0 0 0 % 0

คาเชาที่ธรณีสงฆ์ 0 0 0 100 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.

0 0 0 100 % 55,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 0 0 0 100 % 20,000

เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพระ
ดับตําบล

0 0 0 100 % 192,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

560,000 885,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 24,999,512.47 25,270,206.98 27,333,885 28,041,140
รวมงบกลาง 24,999,512.47 25,270,206.98 27,333,885 28,041,140
รวมงบกลาง 24,999,512.47 25,270,206.98 27,333,885 28,041,140

รวมแผนงานงบกลาง 24,999,512.47 25,270,206.98 27,333,885 28,041,140
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

725,760 577,892.13 725,760 0 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 142,074.19 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 142,074.19 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 176,256 207,360 0 % 207,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,555,200 1,281,692.97 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,319,989.48 2,848,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,511,685.33 2,950,342 3,223,410 21.04 % 3,901,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 4,350 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 227,952 228,000 228,000 0 % 228,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280 277,540 298,200 6.48 % 317,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 727,080 732,720 740,520 2.09 % 756,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,786,997.33 4,252,952 4,550,130 5,263,260
รวมงบบุคลากร 6,635,317.33 6,572,941.48 7,398,450 8,111,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

12,625 20,141 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 221,600 224,400 216,000 5.56 % 228,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 13,600 58.82 % 21,600

รวมค่าตอบแทน 250,925 244,541 299,600 319,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 929,803.23 933,352.26 1,141,000 5.17 % 1,200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,375 49,920 110,000 18.18 % 130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย ชอดอกไม้และพวงมาลาฯลฯ

3,000 500 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

202,674 123,757.95 300,000 -50 % 150,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 913,686.3 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นในการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 8,000 10,000 5,500 81.82 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหมใต้รมพระ
บารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

59,950 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม

0 0 40,000 -75 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแหงการ
เรียนรู้

15,300 0 146,330 -31.66 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนตําบล
เหมืองจี้

0 0 180,000 -44.44 % 100,000

โครงการรัฐพิธีวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 0 0 800 2,400 % 20,000

โครงการวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต

17,970 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 119,596.24 102,794.74 100,000 50 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,378,668.47 2,134,011.25 2,123,630 2,035,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 202,826 160,463 222,200 -9.99 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,040 11,405 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37 หน้า : 6/92



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

วัสดุงานบ้านงานครัว 57,671 52,159 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 7,866 7,902 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,900 9,439.85 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 293,577.84 340,169.13 180,000 11.11 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,250 3,500 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,460 74,070 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 706,590.84 659,107.98 687,200 685,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 366,760.06 377,795.76 375,000 -6.67 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 214,000.79 204,367.11 242,000 3.31 % 250,000

คาบริการไปรษณีย์ 28,688 35,035 50,000 0 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 3,500 5,700 75.44 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 609,448.85 620,697.87 682,700 670,000
รวมงบดําเนินงาน 2,945,633.16 3,658,358.1 3,793,130 3,709,600

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

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 
1 ตัว ตั้งไว้ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาท) 
โดยมีคุณลักษณะ บุด้วยหนัง ขาเหล็กชุบโค
รเมี่ยม ปรับขึ้นลงด้วยระบบ      ไฮดรอลิค 
ปรับโยกเอนได้ ขนาดกว้างไมน้อยกวา 61 
เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 60 เซนติเมตร 
สูง 112- 118 เซนติเมตร จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564

0 0 4,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เพื่อใช้สําหรับห้อง
ประชุมอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาล
ตําบลเหมืองจี้ จํานวน 13 ตัว ราคาตัวละ 
2,400 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 
31,200 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
บาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะ บุด้วยหนัง ขา
เหล็ก เท้าแขนบุนวม ปรับสูงต่ําด้วยระบบ
โช้คอัพแก๊ส มีขนาดกว้างไมน้อยกวา 60 
เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 50 เซนติเมตร  
สูง 112-118 เซนติเมตร จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564

0 0 31,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับคณะผู้บริหาร จํานวน 4 
ตัว ราคาตัวละ 3,000.00 บาท  (ราคาตาม
ท้องตลาด) เนื่องจากไมปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 
2564  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) คุณลักษณะ ดัง
นี้
- แบบเบาะหนัง
- มีพนักพิง
- มีท้าวแขน 2 ข้าง
- ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ําได้
- ขาเหล็ก มีล้อ
- ขนาดไมน้อยกวา 62 (W) X 73 (D) X 
114 (H)  

0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ราคา 
14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
สามารถดูดฝุ่นและน้ํา เป็นราคาพร้อม
อุปกรณ์ รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 10.8.2 
และ หน้าที่ 81 ลําดับที่ 10.8

0 0 14,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 3 หลัง ราคาหลังละ 
5,500 บาท รายละเอียดและคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ หน้าที่ 27 ลําดับที่ 
10.14.1

0 16,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาลและงาน
ตรวจสอบภายใน จํานวน 3  ชุด ราคาชุด
ละ 7,490 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 
22,470 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน)  โดยมีคุณลักษณะ  เก้าอี้บุด้วย
ฟองน้ํา เท้าแขนหุ้มนวม ปรับขึ้นลงด้วย
ระบบไฮดรอลิค ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ปรับ
โยกเอนได้ ขนาดกว้างไมน้อยกวา 60 
เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 50 เซนติเมตร 
สูงไมน้อยกวา 110 เซนติเมตร โต๊ะทํางาน 
ขนาดกว้างไมน้อยกวา 160 เซนติเมตร ลึก
ไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร สูงไมน้อยกวา 
75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ด้าน จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 

0 0 22,470 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาดกว้าง 60 
เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สําหรับวาง
เครื่องฉายมัลติมิเดียและคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท ในการนํา
เสนองาน, การจัดกิจกรรม และการฝึก
อบรมโครงการตาง ๆ ของเทศบาลตําบล
เหมืองจี้ ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561

6,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อถังเก็บน้ําบนดิน วัสดุ Polymer Elixir 
ขนาด 5,000 ลิตร เพื่อเก็บน้ําใช้ในสํานัก
งานเทศบาลตําบลเหมืองจี้

33,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
น้ําได้ไมน้อยกวา 1,000 ลิตร ราคา 5,200 
บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคา
ไมรวมขาตั้งและไมรวมคาติดตั้ง อุปกรณ์ 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 10.10.1 และ 
หน้าที่ 82 ลําดับที่ 10.10

0 0 5,200 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37 หน้า : 12/92



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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ข้อ 61

2,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37 หน้า : 13/92



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

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพื้น
ฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์
ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi มีความเร็ว
ในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด 
A4 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพตอนาที มีความเร็วในการ
พิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที (ipm) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง รายละเอียดและคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

0 0 4,300 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงผลไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 17,000 บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
หน้า 3 ข้อ 7 

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงผลไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 หน้า 3 ข้อ 6 

17,000 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม   2563 หน้า 6 ข้อ 12

22,000 22,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 
1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้า 16 ข้อ 42

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 
1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562 หน้า 16 ข้อ 42

4,300 0 0 0 % 0

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 
30 ธันวาคม  2564 หน้า 8 ข้อ 12

0 0 0 100 % 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 
30 ธันวาคม  2564 หน้า 6 ข้อ 8

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 101,800 59,800 93,670 52,000
รวมงบลงทุน 101,800 59,800 93,670 52,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

17,000 17,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน
ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอเมืองลําพูน

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน
ตามโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้าน
การอํานวยความเป็นธรรมให้กับชุมชนใน
หมูบ้าน/ชุมชนในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน

0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอเมืองลําพูน ศป.ปส.อ
.เมืองลําพูน ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 18,000 0 % 18,000

รวมเงินอุดหนุน 17,000 17,000 43,000 43,000
รวมงบเงินอุดหนุน 17,000 17,000 43,000 43,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,699,750.49 10,308,099.58 11,328,250 11,916,180
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,029,320 2,145,370 2,547,075 3.28 % 2,630,625

เงินประจําตําแหนง 78,000 78,000 78,000 0 % 78,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 187,080 192,720 200,520 7.72 % 216,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,294,400 2,416,090 2,825,595 2,924,625
รวมงบบุคลากร 2,294,400 2,416,090 2,825,595 2,924,625

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

79,150 118,250 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 46,200 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 153,790 197,090 195,000 195,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 2,080 25,100 298.41 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

96,668 7,060 100,000 -30 % 70,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นในการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,133 9,740 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 112,801 18,880 205,100 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,799.55 89,398 80,000 0 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,900 7,725 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,310 117,535 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 119,009.55 214,658 190,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 385,600.55 430,628 590,100 665,000

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

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว ราคา 
2,400.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,000.00 
บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 คุณลักษณะดังนี้
    - แบบเบาะหนัง 
    - มีพนักพิง 
    - มีท้าวแขน 2 ข้าง 
    - ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ําได้  
    - ขาเหล็ก มีล้อ
    - ขนาดไมน้อยกวา 62 (W) x 73 (D) x 
114 (H)

0 0 12,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 
พร้อมหมายเลข (ซิมการ์ด) จํานวน 1 
เครื่อง ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดและ
คุณลักษณะ ดังนี้  
- รองรับระบบ 4G และ 3G 
- รองรับซิมการ์ดไมน้อยกวา 2 
- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นไม
น้อยกวา Android 8.0 
- หนวยประมวลผล Exynos 850 Octa 
Core ความเร็วไมน้อยกวา 2.0 GHz.
- หนวยความจําภายในเครื่อง (ROM) ไมต่ํา
กวา 64 GB
- หนวยความจําหลัก (RAM) ไมต่ํากวา 6 
GB
- ระบบ WiFi
- มี Bluetooth ไมน้อยกวา4.2
- จอแสดงผลแบบสัมผัส ไมน้อยกวา 5.5 
นิ้ว ความละเอียดไมน้อยกวา 720X1,600 
พิกเซล
- กล้องหลัง ไมต่ํากวา 12 ล้านพิกเซล
- กล้องหน้า ไมต่ํากวา 7 ล้านพิกเซล
- แบตเตอรี่ ไมต่ํากวา 50000 mAh

0 6,590 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)  ขนาดไมต่ํากวา 24,000  
บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 37,900.00 
บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์    กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 24 ข้อ 
10.6.4 คุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่ไมต่ํากวา 
24,000 บีทียู
 - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การทําความเย็นขนาดไมเกิน 24,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์

0 0 37,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 หลัง 
ราคาหลังละ 7,000 บาท รายละเอียดและ
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้าที่ 
27 ลําดับที่ 10.14.2

0 27,600 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ 
ๆ ละ 5,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 
10,000.00 บาท  ราคาตามท้องตลาด 
เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี้
-  ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก (ตู้ 4 
ฟุต)
-  ผลิตจากแผนเหล็ก ความหนาไมต่ํากวา 
0.6 มม. พนสี เคลือบสารป้องกันสนิม 
แผนกระจกหนา ไมน้อยกวา 3 มม. 
-  บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับ
อะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก 
-  แผนชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผน 
-  สําหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ 
และของใช้ตางๆ 
-  ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 120 x 
45 x 90 ซม. 

0 0 10,000 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
4,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 9,000.00 บาท 
 ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะ
ดังนี้
-  ทําจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ําหนัก
ได้ดี
-  มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค
-  ขนาดไมน้อยกวา (กว้างxลึกxสูง) 130 x 
30 x 80 เซนติเมตร  

0 0 9,000 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ราคา 
5,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 15,000.00 
บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 คุณลักษณะดังนี้
  - ทําจากไม้ มีความทนทาน รองรับ
น้ําหนักได้ดี
  - มีชองเก็บเอกสารบานเปิด พร้อมกุญแจ
ล็อค ซ้าย-ขวา
  - มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค
  - ขนาดไมน้อยกวา 160 x 70 x 70 
เซนติเมตร  

0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
๑๙ นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ชุด ราคาชุด
ละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจํานวนเงิน 
๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน) 

60,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 
8 หน้าที่ 4 จํานวน 1 ชุด ชุดละ 30,000 
บาท

30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 
4,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณวันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 หน้า 15 ข้อ 42

0 8,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 
1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณวันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 หน้า 16 ข้อ 44

0 2,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000 45,390 83,900 0
รวมงบลงทุน 90,000 45,390 83,900 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,770,000.55 2,892,108 3,499,595 3,589,625
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 209,160 43.26 % 299,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 209,160 299,640
รวมงบบุคลากร 0 0 209,160 299,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 36,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 36,000 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 245,160 299,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,469,751.04 13,200,207.58 15,073,005 15,805,445
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 246,840 697.42 359,130 100.63 % 720,540

เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 440,870 444,000 448,800 2.01 % 457,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 55,930 52,800 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 743,640 497,497.42 885,930 1,256,340
รวมงบบุคลากร 743,640 497,497.42 885,930 1,256,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 19,600

รวมค่าตอบแทน 40,800 0 0 55,600
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 995,500 989,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 995,500 989,200 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,036,300 989,200 20,000 75,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 3 หลัง ราคาหลังละ 
5,900 บาท รายละเอียดและคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 
10.14.1

0 17,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศรถยนต์พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาท้องตลาดเนื่องจาก
ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

20,450 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อกระจกโค้งขนาดเส้นผาศูนย์กลางไม
น้อยกวา 24 นิ้ว  ชนิดกระจกแท้ พร้อมเสา
ขนาดเส้นผาศูนย์กลางไมน้อยกวา 2 นิ้ว สูง 
2 เมตร ชุดละ 4,200 บาท จํานวน 18 ชุด  
ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2562

0 75,600 0 0 % 0

จัดซื้อกระจกโค้งขนาดเส้นผาศูนย์กลางไม
น้อยกวา 24 นิ้ว ชนิดกระจกแท้ พร้อมเสา
ขนาดเส้นผาศูนย์กลางไมน้อยกวา 2 นิ้ว สูง 
2 เมตร จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท  
63,000 บาท

63,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อกระจกโค้งขนาดเส้นผาศูนย์กลางไม
น้อยกวา 24 นิ้ว ชนิดกระจกแท้ พร้อมเสา
ขนาดเส้นผาศูนย์กลางไมน้อยกวา 2 นิ้ว สูง
ไมน้อยกวา 2 เมตร จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 
4,200 บาท  เป็นเงิน 21,000 บาท

21,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 104,450 93,300 0 0
รวมงบลงทุน 104,450 93,300 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,884,390 1,579,997.42 905,930 1,331,940
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,400 16,800 20,000 250 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,500 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 18,900 16,800 45,000 95,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. 0 0 3,000 400 % 15,000

โครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 49,627 35,650 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม 
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

0 4,080 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม 
เทศบาลสงกรานต์ ฯลฯ

2,600 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ของพนักงานเทศบาลตําบลเหมืองจี้

0 0 0 100 % 25,000

โครงการอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ 82,075 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะ ขีด
ความสามารถของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลเหมืองจี้

0 0 10,000 900 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 134,302 39,730 33,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,900 47,087 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 43,900 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุอื่น 0 36,350 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 58,800 83,437 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 212,002 139,967 148,000 325,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 
ราคาเครื่องละ 2,200 บาท จํานวน 2 
เครื่อง เพื่อใช้ในงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
สําหรับประจํารถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียนรถ ลํา
พูน กจ 4032 และ ลําพูน กฉ 4882 เป็น
จํานวนเงิน 4,400 บาท (สี่พันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) ราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561

4,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,400 0 0 0
รวมงบลงทุน 4,400 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 216,402 139,967 148,000 325,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานจราจร 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,100,792 1,719,964.42 1,053,930 1,676,940

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,180,972 951,834.15 1,707,865 24.87 % 2,132,640

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 84,000 61,306.5 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 516,085 398,780 591,360 6.66 % 630,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 35 0 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,781,092 1,411,920.65 2,449,225 2,913,360
รวมงบบุคลากร 1,781,092 1,411,920.65 2,449,225 2,913,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,500 0 % 1,500

คาเบี้ยประชุม 0 0 6,200 0 % 6,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 3,000 0 66,000 81.82 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 7,800 14,800 88,700 142,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 358,700 399,500 464,500 33.48 % 620,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

55,704 0 40,000 0 % 40,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นในการฝึก
อบรม

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

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
ด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวช กีฬา 
และนันทนาการ 

4,500 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,400 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 424,304 399,500 534,500 730,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,111 10,945 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 508.25 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,094 11,571 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 936 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,140 5,340 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 27,281 28,364.25 130,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 459,385 442,664.25 753,200 1,007,700

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

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,400.00 บาท รวมเป็นเงิน 4,800.00 
บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564       คุณลักษณะ
ดังนี้
- แบบเบาะหนัง
- มีพนักพิง
- มีท้าวแขน 2 ข้าง
- ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ําได้
- ขาเหล็ก มีล้อ
- ขนาดไม้น้อยกวา 62 x 73 x 114 
เซนติเมตร

0 0 4,800 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37 หน้า : 38/92



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

จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับหัวหน้า จํานวน 1 
ตัว ราคา 5,000 บาท ราคากลางตามท้อง
ตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 คุณลักษณะดังนี้
- ทําจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ําหนัก
ได้ดี
- มีชองเก็บเอกสารบานเปิด พร้อมกุญแจ
ล็อค ซ้าย-ขวา
- มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค
- ขนาดไม้น้อยกวา 160 x 70 x 70 
เซนติเมตร

0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อที่ 6

0 0 17,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 4,000 บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564  ข้อที่ 42

0 0 4,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เป็น
จํานวนเงิน 8,600 บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 
16 ข้อ 42  

8,380 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,380 0 30,800 0
รวมงบลงทุน 8,380 0 30,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,248,857 1,854,584.9 3,233,225 3,921,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมการแขงขันทักษะ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
ด้านการศึกษา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาเด็กเล็กสูโลกกว้างของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเหมืองจี้

0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

536,130 456,570 632,550 0.46 % 635,450

โครงการหนูน้อยกับธรรมะ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมครูด้านกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนสูความเป็นเลิศ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมผู้ปกครองในการจัดการ
ศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 536,130 456,570 642,550 765,450
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 840,000 9.52 % 920,000

คาอาหารเสริม (นม) 635,535.26 781,388.68 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 635,535.26 781,388.68 840,000 920,000
รวมงบดําเนินงาน 1,171,665.26 1,237,958.68 1,482,550 1,685,450
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจ้างเหมาบริการติดตั้งมานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น เป็นจํานวนเงิน 
24,000 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่่องจาก
ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะดังนี้
- ผ้ามานทึบแสง 320X200 เซนติเมตร 
จํานวน 4 ผืน
- ผ้ามานทึบแสง 220X200 เซนติเมตร 
จํานวน 14 ผืน
- ผ้ามานทึบแสง 160X200 เซนติเมตร 
จํานวน 4 ผืน
- รางโชว์พร้อมอะไหลกว้าง 320 
เซนติเมตร จํานวน 2 เส้น
- รางโชว์พร้อมอะไหลกว้าง 220 
เซนติเมตร จํานวน 7 เส้น
- รางโชว์พร้อมอะไหลกว้าง 160 
เซนติเมตร จํานวน 2 เส้น

0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 24,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 24,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นคาอาหารกลางวันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล
ตําบลเหมืองจี้

1,090,000 1,486,440 1,651,000 9.02 % 1,800,000

รวมเงินอุดหนุน 1,090,000 1,486,440 1,651,000 1,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,090,000 1,486,440 1,651,000 1,800,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,261,665.26 2,724,398.68 3,157,550 3,485,450
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 99,200 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,200 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 99,200 0 100,000 100,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 99,200 0 100,000 100,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,609,722.26 4,578,983.58 6,490,775 7,506,510
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 592,740 628,980 855,400 52.83 % 1,307,280

เงินประจําตําแหนง 0 0 10,000 500 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 592,740 628,980 865,400 1,367,280
รวมงบบุคลากร 592,740 628,980 865,400 1,367,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 48,000 52,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 48,000 52,000 65,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 279,515.96 261,400 412,000 21.36 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

47,332 3,120 30,000 -33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นในการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการหมูบ้านนาอยู ชุมชนนามอง 0 0 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,585 25,492.81 257,000 -61.09 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 355,432.96 290,012.81 700,000 630,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,808 18,973 25,000 -40 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,600 9,840 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 798 2,970 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 43,206 41,783 95,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 446,638.96 383,795.81 860,000 765,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ตัวละ 
2,400 บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาทราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี้
- แบบเบาะหนัง
- มีพนักพิง
- มีท้าวแขน 2 ข้าง
- ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ําได้
- ขาแฉก มีล้อ
- ขนาดไมน้อยกวา 54(W) x 55(D) x 
87(H) เซนติเมตร

0 0 7,200 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ราคา 
4,500 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
คุณลักลักษณะดังนี้
- ทําจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ําหนัก
ได้ดี
- มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค
- ขนาดไมน้อยกวา (กว้างxลึกxสูง) 
120x30x80

0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบ
หลังคาอลูมิเนียม สําหรับติดตั้งกับรถ หมาย
เลขทะเบียน นข 1795 ลําพูน ราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 
2564 หน้า 15 ข้อ 8.2.3 งบประมาณ 
23,000 บาท

0 0 23,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องวัดความดัน จํานวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 3,500 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่อง
จากไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

0 10,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 
2564 หน้า 12 ข้อ 6.5.1 จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 9,500 บาท

0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ข้อที่ 8

0 0 30,000 0 % 30,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 หน้า 6 ข้อ 12

0 22,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 หน้า 16 ข้อ 44

0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อที่ 62

0 0 2,500 0 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 35,100 86,200 32,500
รวมงบลงทุน 0 35,100 86,200 32,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 280,000 0 % 280,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

280,000 280,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 280,000 280,000 280,000 280,000
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000 280,000 280,000 280,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,319,378.96 1,327,875.81 2,091,600 2,444,780
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,140,000 -0.88 % 1,130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานการแพทย์
ขอฉุกเฉิน

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

0 46,800 45,000 -3.33 % 43,500

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

38,764 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 38,764 46,800 1,255,000 1,223,500
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,320.26 73,050.4 280,000 -35.71 % 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 78,200 132,000 120,000 8.33 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 133,520.26 205,050.4 400,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 172,284.26 251,850.4 1,655,000 1,533,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายระบบอินฟา
เรด ชนิดไมสัมผัสหน้าผาก แบบมือถือ 
จํานวน 25 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท สืบ
ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสํานักงบประมาณ โดยมีลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายระบบ
อินฟราเรดชนิดไมสัมผัสหน้าผากแบบมือถือ
(Medical Infrared Forehead 
Thermometer)
2. แสดงผลคาที่วัดได้บนหน้าจอ LCD
3. ใช้เทคนิคการวัดแบบอินฟราเรด โดยไม
ต้องสัมผัสผู้ป่วย สามารถมีระยะหางของ
การวัดในชวง 1-5 เชนติเมตร เพื่อลดความ
เสี่ยงการติดเชื้อจากการสัมผัส
4. สามารถวัดอุณหภูมิรางกายได้ในชวง 32
 - 42.9 องศาเชลซียส มีความละเอียดใน
การวัดไมน้อยกวา 0.1 องศาเซลเซียส
5. มีคาความผิดพลาดจากการวัดไมมากกวา 
+- 0.2 องศาเซลเซียส
6. มีแสงสัญญาณเตือนหลังการวัดเสร็จ
สมบูรณ์ กรณีผู้ปวยมีไข้จะมีสีแดงแสดงบน
หน้าจอ ขึ้นอยูกับระดับอุณหภูมิที่วัดได้ 
และแสดงสีเขียวหากอุณหภูมิปกติ
7. สามารถลือกหนวยแสดงผลการวัดเป็น
องศเชลเชียสและองศาฟเรนไฮต์ได้
8. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จํานวน 2 ก้อน 

87,500 0 0 0 % 0
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ตัวเครื่องมีชนาดกะทัดรัด สามารถ
เคลื่อนย้ายไปใช้ในสถานที่ตาง ๆ ไ

รวมค่าครุภัณฑ์ 87,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 87,500 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

0 0 70,000 0 % 70,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข

70,000 70,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000 70,000 70,000 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 70,000 70,000 70,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 329,784.26 321,850.4 1,725,000 1,603,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,649,163.22 1,649,726.21 3,816,600 4,048,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 653,340 688,690 1,187,560 13.69 % 1,350,120

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 773,340 808,690 1,367,560 1,530,120
รวมงบบุคลากร 773,340 808,690 1,367,560 1,530,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 96,000 96,000 108,000 11.11 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 96,000 96,000 257,000 125,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 116,000 101,205 208,000 0.96 % 210,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

21,186 55,673.3 40,000 -37.5 % 25,000
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นในการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,500 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 142,686 156,878.3 268,000 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,318 23,120 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,500 0 % 2,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,699 2,691 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 2,500 0 % 2,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 2,500 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,909.9 2,524.3 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,590 32,470 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 125,516.9 60,805.3 85,500 93,000
รวมงบดําเนินงาน 364,202.9 313,683.6 610,500 488,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,400.00 บาท  (ราคาตามท้องตลาด) 
เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2564  เป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท คุณลักษณะ 
ดังนี้
- แบบเบาะหนัง
- มีพนักพิง
- มีท้าวแขน 2 ข้าง
- ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ําได้
- ขาแฉก มีล้อ
- ขนาดไมน้อยกวา 54 (W) X 55 (D) X 87
 (H) เซนติเมตร

0 0 4,800 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาต้วละ 
4,000 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก
ไมปรากฎใบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2564 คุณลักษณะดังนี้
- ทําจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ําหนัก
ได้ดี 
- มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค
- ขนาดไมน้อยกวา (กว้างXลึกXสูง) 
120X60X75 เซนติเมตร

0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงผลไมน้อยกวา ๑๙ นิ้ว) 
จํานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๓ ข้อ ๗ 

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
หน้า 4 ข้อ 6

0 0 17,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 หน้า 8 ข้อ 11

0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 11 หน้าที่ 5 
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 16,000 บาท

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctio แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า 18-19 ข้อ 50

8,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 50 หน้าที่ 18 
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 7,500 บาท

7,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 หน้า 20 ข้อ 44

0 0 2,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า 16 ข้อ 44

2,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 44 หน้าที่ 16 
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 2,600 บาท

2,600 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ หน้า 22 ข้อ 61

2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,200 0 48,400 0
รวมงบลงทุน 56,200 0 48,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,193,742.9 1,122,373.6 2,026,460 2,018,120
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการของดีตําบลเหมืองจี้ 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการตําบลเหมืองจี้

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสงเสริมการฝึกอาชีพแกประชาชน
ตําบลเหมืองจี้

69,250 0 80,000 -25 % 60,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลเหมืองจี้

250,150 0 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบลเหมืองจี้

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการสร้างความเข้มแข็งแกสถาบัน
ครอบครัว และเฝ้าระวังการกระทํารุนแรง
และค้ามนุษย์

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือ
ขายผู้สูงอายุ คนพิการและอาสาสมัครด้าน
สังคม

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภา
เด็กและเยาวชนตําบลเหมืองจี้

0 0 15,000 -100 % 0

สงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาสตําบลเหมืองจี้

0 0 20,000 -100 % 0

สงเสริมบทบาทสตรีในชุมชนและภาวะผู้นํา
แกแกนนําสตรี

0 0 15,000 900 % 150,000

อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 319,400 0 430,000 375,000
รวมงบดําเนินงาน 319,400 0 430,000 375,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 319,400 0 430,000 375,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,513,142.9 1,122,373.6 2,456,460 2,393,120
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,096,349.71 917,035.51 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

9,791 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 47,267.74 31,161.29 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 250,500 255,720 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 28,920 23,700 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,432,828.45 1,227,616.8 0 0
รวมงบบุคลากร 1,432,828.45 1,227,616.8 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 40,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,830 24,240 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 59,830 64,240 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 312,790 315,895 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร      24,640 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 71,406.4 46,549.4 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 408,836.4 362,444.4 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,330 27,506 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,114.8 39,600 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,375.94 53,972.91 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,410 69,550 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 146,230.74 190,628.91 0 0
รวมงบดําเนินงาน 614,897.14 617,313.31 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อลําโพงฮอร์นขนาดไมน้อยกวา ๓๐ 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน ๗ ชุด ๆ 
ละ ๒,๖๐๐ บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
๑๘,๒๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังสงไมน้อยกวา ๓๐ วัตต์
- ปากลําโพงทําจากสแตนเลสเคลือบ 
Powder coating หรือทําจาก ABS Resin
- ตัวลําโพงผานมาตรฐาน IP๖๕
- ตอบสนองความถี่ใช้งาน ๒๕๐ - ๑๐,๐๐๐ 
Hz
- มี Sound Pressure Level ๑๑๓ Db
- มีระบบ line ๑ooV

14,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562 จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 30,000.00 บาท 

30,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
17,000.00 บาท 

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562 จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 15,000.00 บาท

14,990 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,990 0 0 0
รวมงบลงทุน 75,990 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,123,715.59 1,844,930.11 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,695 43,700 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,695 43,700 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 83,793.95 87,314 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 1,144 650 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 84,937.95 87,964 0 0
รวมงบดําเนินงาน 90,632.95 131,664 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าแบบโคมถนนอลูมิเนีย
ปั๊มรุนคอยาวการไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ครบชุด 
ขนาด 20X40 วัตต์ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 
2,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ดังนี้
- ก้านโคมแบบทอประปา ขนาด 1.4 นิ้ว
- ขาจับปรับโยกได้ ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์การติดตั้ง
(ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2562)

0 12,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 12,500 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

จัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการกอสร้างระบบ
ประปาหมูบ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ และ
ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ฯลฯ ในภารกิจตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล  บ้านเหมืองจี้
ใหม หมูที่ 8

190,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมติดตั้งราวสะพานเหล็ก สายทางบ้าน
ห้วยส้ม - ดอยกุศล หมูที่ 5 บ้านห้วยส้ม 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 250  เมตร  หนา  
0.05  เมตร 

332,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทางไปวัดต้นโชค หมูที่ 4 บ้านฝายแป้น
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260  เมตร หนา 
0.05 เมตร  

337,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 859,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 859,000 12,500 0 0

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

ปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลงภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลเหมืองจี้ โดยอุดหนุนการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอป่าซาง 

267,905.27 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
ป่าซาง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูที่ 13 บ้านป่าตองหลวง-บ้าน
ก้วม

313,415.62 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
ป่าซาง จังหวัดลําพูน ในการขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้านฝั่งหมิ่น (หน้าป่าช้า) หมูที่ 7 
ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน ราย
ละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาอําเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปซ. 
39815 ลงวันที่่ 25 สิงหาคม 2564 จํานวน
เงิน 40,259.51 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แล้ว)

0 40,259.51 0 0 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
ป่าซาง จังหวัดลําพูน ในการขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้านห้วยส้ม หมูที่ 5 ตําบลเหมือง
จี้ อําเภอเมืองลําพูน จํานวน 2 จุด (จุด 1) 
รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4
/ปซ. 39808  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
จํานวนเงิน 39,700.55 บาท (รวมภาษี
มูลคาเพิ่มแล้ว)

0 39,700.55 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
ป่าซาง จังหวัดลําพูน ในการขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้านห้วยส้ม หมูที่ 5 ตําบลเหมือง
จี้ อําเภอเมืองลําพูน จํานวน 2 จุด (จุด 2) 
รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4
/ปซ. 39809  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
จํานวนเงิน 28,365.38 บาท (รวมภาษี
มูลคาเพิ่มแล้ว)

0 28,365.38 0 0 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
ป่าซาง จังหวัดลําพูน ในการขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้านเหมืองจี้หลวง (ไปปงชัย) หมู
ที่ 1 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน ราย
ละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาอําเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปซ. 
39827 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 จํานวน
เงิน 21,637.30 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แล้ว)

0 21,637.3 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
ป่าซาง จังหวัดลําพูน ในการขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้านเหมืองจี้ใหม (ซซอยไก
มอเตอร์) หมูที่ 8 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ
เมืองลําพูน รายละเอียดตามหนังสือการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอป่าซาง ที่ มท 
5308.4/ปซ. 39814 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 
2564 จํานวนเงิน 44,015.53 บาท (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแล้ว) 

0 44,015.53 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
ป่าซาง ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  ตามหนังสือการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอป่าซาง ที่ มท 
5308.4/ปซ 59196 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2564 เรื่อง แจ้งคาใช้จายในการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ 
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ําและ
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านห้วยส้ม (ไร
อ้อย) หมูที่ 5 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน  เป็นเงิน 32,216.97 
บาท  

0 0 32,217 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
ป่าซาง ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  ตามหนังสือการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอป่าซาง ที่ มท 
5308.4/ปซ 59200 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2564 เรื่อง แจ้งคาใช้จายในการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านป่าตัน 
(ซอย 1) หมูที่ 10 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เป็นเงิน 
25,212.14 บาท  

0 0 27,114 -100 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 581,320.89 173,978.27 59,331 0
รวมงบเงินอุดหนุน 581,320.89 173,978.27 59,331.12 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,530,953.84 318,142.27 59,331.12 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 94,000 24.85 % 117,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 20,000 20 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 114,000 141,360
รวมงบบุคลากร 0 0 114,000 141,360

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,188,950 2,189,000 526,000 -16.35 % 440,000

คากําจัดมูลฝอย 0 0 0 100 % 1,600,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่บริการ
ของเทศบาลตําบลเหมืองจี้

0 0 1,826,600 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,188,950 2,189,000 2,352,600 2,090,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 150,000 13.33 % 170,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 150,000 175,000
รวมงบดําเนินงาน 2,188,950 2,189,000 2,502,600 2,265,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,188,950 2,189,000 2,616,600 2,406,360
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,843,619.43 4,352,072.38 2,675,931.12 2,406,360
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดประชุมประชาคม จัดทํา
แผนพัฒนา แผนชุมชนสนับสนุนการขับ
เคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการใน
กิจกรรมของเทศบาลในระดับหมูบ้าน 
ระดับตําบล ระดับอําเภอ

300 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในตําบลเหมืองจี้

0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 300 0 35,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 300 0 35,000 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 300 0 35,000 40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300 0 35,000 40,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชน เยาวชน
ตําบลเหมืองจี้

349,838 0 49,200 103.25 % 100,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการออก
กําลังกายทุกประเภท

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 349,838 0 69,200 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 349,838 0 79,200 135,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 349,838 0 79,200 135,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีเข้ารุกขมูลกรรม 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ําดํา
หัวผู้สูงอายุ

0 0 100,000 -20 % 80,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 20,000 1,400 % 300,000

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 68,450 0 80,000 0 % 80,000

โครงการจัดงานสงเสริมสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลเหมืองจี้

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการฝีก ศึกษา และอบรมให้ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแกะสลักเทียน) ให้
แกเด็ก เยาวชน และประชาชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึก ศึกษา และอบรมการแสดงพื้น
บ้านให้แกเด็ก เยาวชน และประชาชน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบ
รอบชาตกาล 11 มิถุนายน

0 0 0 100 % 20,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนัก
เรียน ผู้สูงอายุ ประชาชน และพนักงาน
เทศบาล ตําบลเหมืองจี้

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 78,450 10,000 255,000 545,000
รวมงบดําเนินงาน 78,450 10,000 255,000 545,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน ตามโครงการงานลําไยเพื่อ
สนับสนุนสินค้าไทย (ลําไยไทย ลําไยลําพูน)

0 0 0 100 % 12,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน ตามโครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน ตามโครงการจัดงานพระนาง
จามเทวี และงานฤดูหนาว จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 29,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 29,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 78,450 10,000 255,000 574,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลลําไย 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 20,000 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 428,288 10,000 354,200 709,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,363,154 42.73 % 1,945,665

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 9,720 0 % 9,720

เงินประจําตําแหนง 0 0 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 261,020 2.34 % 267,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 18,450 -33.33 % 12,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,730,344 2,312,805
รวมงบบุคลากร 0 0 1,730,343.88 2,312,805

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 85,000 -41.18 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,400 0 % 30,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 115,400 80,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 530,000 -24.53 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 -25 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นในการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 650,000 470,000
ค่าวัสดุ

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 66,000 -9.09 % 60,000

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

วัสดุจราจร 0 0 65,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 241,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,006,400 680,400

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

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อ เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ราคา 
2,400.00 บาท เป็นจํานวนเงิน 7,200.00 
บาท (ราคาตามท้องตลาด) เนื่องจากไม
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 คุณลักษณะดังนี้
    - แบบเบาะหนัง 
    - มีพนักพิง 
    - มีท้าวแขน 2 ข้าง 
    - ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ําได้  
    - ขาเหล็ก มีล้อ
    - ขนาดไมน้อยกวา 62 (W) x 73 (D) x 
114 (H)

0 0 7,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้อํานวยการกองชาง 
จํานวน 1 ตัว ราคา 3,000.00 บาท (ราคา
ตามท้องตลาด) เนื่องจากไมปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 
2564 คุณลักษณะ ดังนี้
- แบบเบาะหนัง
- มีพนักพิง
- มีท้าวแขน 2 ข้าง
- ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ําได้
- ขาเหล็ก มีล้อ
-ขนาดไมน้อยกวา 62 (W) X 73 (D) X 
114 (H)

0 0 3,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
47,200.00 บาท ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 
2564 หน้า 24 ข้อ 10.6.2

0 0 47,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบบาดาล 
(Submerse) ขนาด 10 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามท้อง
ตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 
2564

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 207,400 0
รวมงบลงทุน 0 0 207,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,944,143.88 2,993,205
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 300,000 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 150,000 -33.33 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุกอสร้าง 0 0 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 400,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 700,000 600,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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จัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟสาธารณะ ขนาด 
2X36 วัตต์ ตามแบบมาตรฐานของการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 10 ชุด ราคา 
2,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ติดตั้งตามจุดตาง ๆ ดังนี้ 
1. สําหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านห้วย
ส้ม (ไรอ้อย) หมูที่ 5 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 2 ชุด  
เป็นเงิน 5,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แล้ว)
2. สําหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านป่าตัน 
หมูที่ 10 (ซอย 1) ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 2,500.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แล้ว)
3. สําหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเชตวัน 
(เขต 2) หมูที่ 12 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 2,500.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แล้ว)
4. สําหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเชตวัน 
(เขต 7) หมูที่ 12 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 2,500.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แล้ว)
5. สําหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านหมูเปิ้ง 

0 0 25,000 -100 % 0
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(ซอย 12)  หมูที่ 9 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 3 ชุด 
เป็นเงิน 7,500.00 บาท (รวมภ

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 25,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายทางสันธง (ชวงที่ 2 ) บ้านปงชัย 
หมูที่ 3  ตําบลเหมืองจี้  อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน

0 0 355,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหมูที่ 5 เชื่อมหมูที่ 7 บ้านห้วย
ส้ม (ไรอ้อย) หมูที่ 5 ตําบลเหมืองจี้  อําเภอ
เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

0 0 970 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตลาดเหมืองจี้หลวง หลังโรงเรียนชุมชน
บ้านเหมืองจี้ หมูที่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง 
ตําบลเหมืองจี้  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัด
ลําพูน

0 0 225,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝาปิด เริ่มต้นจาก
บ้านนางเรือน  เถินโจง ถึงบ้านนายประเวศ 
 พรมแก้ว บ้านกูเส้า หมูที่ 2  ตําบลเหมืองจี้ 
 อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

0 0 340,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝาปิด เริ่มต้นจาก
ปากซอย 1 ถึงปากซอย 4 บ้านห้วยส้ม (ไร
อ้อย) หมูที่ 5 ตําบลเหมืองจี้  อําเภอเมือง
ลําพูน  จังหวัดลําพูน

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ไมมีฝาปิด เริ่มต้นจาก
ท้ายซอย 5 ลงลําน้ําแมทา  บ้านห้วยส้ม (ไร
อ้อย) หมูที่ 5 ตําบลเหมืองจี้  อําเภอเมือง
ลําพูน  จังหวัดลําพูน

0 0 135,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 235 เมตร พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จํานวน 12 บอ ซอย 10 บ้าน
เหมืองจี้ใหม หมูที่ 8

0 0 0 100 % 420,000

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายปากซอยขึ้นวัดดอยกุศล 
บ้านห้วยส้ม หมู 5 จํานวน 2 ชวง และวาง
ทอระบายน้ําคอนกรีตพร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก และกอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีติเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก

0 0 0 100 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฝั่งหมิ่น หมูที่ 7 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

50,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยการ
เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องประชุม ชั้น 2 
พื้นที่ไมน้อยกวา 139 ตารางเมตร ตามแบบ
กองชางเทศบาลตําบลเหมืองจี้

0 96,000 0 0 % 0

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจาก
ถนนคอนกรีตเดิม ซอย 6 ถึงระยะทาง 33 
เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
ศก. 0.30 เมตร บ้านเหมืองจี้หลวง หมู 1 
ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 33.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 115.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
57,200.00 บาท รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองชางเทศบาลตําบลเหมืองจี้

0 0 57,200 -100 % 0

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเริ่มจาก
ถนนคอนกรีตเดิม ซอย 3 รื่นจิตมาลาจร ถึง
ระยะทาง 30.00 เมตร บ้านเหมืองจี้ใหม 
หมู 8 ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 105.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
42,000.00 บาท รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองชางเทศบาลตําบลเหมืองจี้  

0 0 42,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
บ้านเหมืองจี้หลวง หมูที่ 1 ตําบลเหมืองจี้  
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการวางทอเมนจายน้ําระบบประปาหมู
บ้านพร้อมอุปกรณ์ บ้านปงชัย หมูที่ 3

0 0 0 100 % 400,000

โครงการวางทอเมนจายน้ําระบบประปาหมู
บ้านพร้อมอุปกรณ์ บ้านฝั่งหมิ่น หมูที่ 7

0 0 0 100 % 400,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับาคาได้ (คา K) 
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 96,000 1,476,070 1,670,000
รวมงบลงทุน 50,000 96,000 1,501,070 1,670,000

รวมงานก่อสร้าง 50,000 96,000 2,201,070 2,270,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 50,000 96,000 5,145,213.88 5,263,205
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการงานของศูนย์
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลเหมืองจี้

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการทําปุยหมัก, ปุยชีวภาพ 
และปุยอินทรี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 2,450 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,450 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 2,450 0 30,000 60,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,450 0 30,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงเสริม ปรับปรุง แก้ไข 
ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบล
เหมืองจี้ 

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการคนรักษ์ป่า เครือขายรวมรักษ์ไพร 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 35,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 35,000 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 35,000 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 2,450 0 65,000 110,000

รวมทุกแผนงาน 53,666,741.32 51,999,534.75 64,500,000 68,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหมืองจี้

อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 28,041,140 บาท
งบกลาง รวม 28,041,140 บาท

งบกลาง รวม 28,041,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 138,465 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงิน
ค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
    - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
    - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)  
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งป (มกราคม – ธันวาคม) ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 20,235,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําป พ.ศ. 2564 เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้
แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ป บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดย
    ผู้สูงอายุ 60-69 ป จะได้รับ 600 บาท
    ผู้สูงอายุ 70-79 ป จะได้รับ 700 บาท
    ผู้สูงอายุ 80-89 ป จะได้รับ 800 บาท และ
    ผู้สูงอายุ 90 ปขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,884,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําป พ.ศ. 2564 เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ต่อเดือน
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตัวเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500
 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําป พ.ศ. 2564 เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 274,275 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
 (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวโรคระบาดใน
มนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ํา การระบาดของศัตรูพืช
ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายนอก
เหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิก
จ่ายจากเงินประเภทนี้ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ จํานวน 16,000 บาท

ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ 
    1. ค่าเช่าธรณีสงฆ์วัดป่าตอง หมู่ที่ 11 ค่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ ป
ละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยปรับ 35%
 ทุกระยะ 5 ป รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    - ปที่ 1 จํานวน 42,300 บาท (ค่าเช่า 12,000 บาท, ค่า
ธรรมเนียมการเช่า 18,000 บาท, ค่าหลักประกันการผิดสัญญา
เช่า 12,000 บาท, ค่าทําสัญญา 300 บาท) 
    - ปที่ 2 - 5 (พ.ศ. 2564 ถึง 2567) ค่าเช่าปละ 12,000 บาท 
    - ปที่ 6 - 10 (พ.ศ. 2568 ถึง 2572) ค่าเช่าปละ 16,200 บาท 
    - ปที่ 11 - 15 (พ.ศ. 2573 ถึง 2577) ค่าเช่าปละ 21,870
 บาท 
    - ปที่ 16 - 20 (พ.ศ. 2578 ถึง 2582) ค่าเช่าปละ 29,525
 บาท 
    2. ค่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ วัดเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 พื้นที่ 100
 ตารางวา เพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยระยะเวลาเช่า 3 ป อัตราค่าเช่าป
ละ 2,000 บาท 
    3. ค่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ วัดป่าตึง หมู่ที่ 6 พื้นที่ 1 ตาราง
วา เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยระยะเวลาเช่า 3 ป อัตราค่าเช่าปละ 2,000 บาท   
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท
.ท.

จํานวน 55,000 บาท

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส
.ท.ท. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
    - ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ
. 2556 ข้อ 16
    - หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 โดยตั้งจ่ายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปที่ผ่านมา (ยกเว้นเงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ไม่เกิน
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 975,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ในอัตรา
ร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายประจําป
โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุด
หนุน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว
 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
    - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ซัก
ซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล จํานวน 20,000 บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเหมืองจี้ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมบทกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
อัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,916,180 บาท

งบบุคลากร รวม 8,111,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท ตั้ง
ไว้ 345,600 บาท
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840
 บาท จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 380,160 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายก
เทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกฯ/รอง
นายกฯได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีในอัตรา
เดือนละ 6,000 บาท ตั้งไว้ 72,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของรองนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 108,000
 บาทโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามที่กําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล    พ
.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 6,000 บาท ตั้งไว้ 72,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,500 บาทจํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 108,000 บาท โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการ
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ 10,080 บาท ตั้งไว้ 120,960 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้ 86,400 บาท โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเหมืองจี้ ได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล ในอัตรา
เดือนละ 15,840 บาท ตั้งไว้ 190,080 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาลใน
อัตราเดือนละ 12,960 บาท ตั้งไว้ 155,520 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตรา
เดือนละ 10,080 บาท จํานวน 10 อัตรา ตั้งไว้ 1,209,600
 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามที่กําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37:43 หน้า : 12/119



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,263,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,901,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่งปลัด
เทศบาล และพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล รวม
จํานวน 10 อัตรา และการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลัง
ใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจําป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
    - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 8 เมษายน 2559 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอํานวยการท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
    - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
    - เงินประจําตําแหน่ง สําหรับปลัดเทศบาลในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท
    - เงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท     
    - เงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท 
    - เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่งปลัดเทศบาลในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท    
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 317,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา และเงินปรับปรุงประจําป โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
    - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป และการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่ โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล และการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบ
อัตรากําลังใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําพูน และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน     
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งบดําเนินงาน รวม 3,709,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 319,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาฯ  และ
ค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ ที่กฎหมายสามารถให้เบิกได้
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อ บ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549     
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560     

ค่าใช้สอย รวม 2,035,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าจ้างในการบํารุงรักษาดูแลสถานที่ ค่าจ้างปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จ้างเหมากําจัดสิ่งปฎิกูล ฯลฯ เพื่อ
ภารกิจและงานของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) ค่ารับรองจํานวน 80,000 บาท
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    (1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
    (1.2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมายหรือตาม
ระเบียบจํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมทั้งผู้
เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการซึ่งจําเป็นต้อง
จ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่า
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    (1.3) ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท โดยให้หมายความรวมถึง การ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  และเครือข่ายอินเทอร์
เน็ต เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่ง
สถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุม
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุม
ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
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ถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีการ วันสําคัญ
ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมของจิตอาสา จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี และ
พิธีการ วันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธี
เปดอาคาร ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าจัดทําซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว
ธงชาติ ค่าทํากรอบเกียรติบัตร ป้ายสัญลักษณ์ดอกไม้ธูปเทียน ค่า
พานพุ่มถวายสักการะพวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์ ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และ
พวงมาลาฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา   ฯลฯ เพื่อเป็น
ของที่ระลึกสําหรับบุคคล คณะบุคคลที่มาเยือนและเป็นรางวัลแก่
เอกชน หน่วยงานที่ช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สิ่งของช่วย
เหลือกิจการของเทศบาลตําบลเหมืองจี้ ตลอดจนรางวัลแก่ผู้ชนะ
การประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วย
เหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และ
ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ (สํานักปลัดเทศบาล) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามความเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวัน
ที่ 20 มีนาคม 2563
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 137
 ลําดับที่ 6

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในการฝึกอบรม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสําหรับการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ (สํานักปลัดเทศบาล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายผ้า ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่สามารถเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 21

โครงการจัดงานวันปยมหาราช 23 ตุลาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันปยมหาราช 23
 ตุลาคม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้าย
โครงการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 141
 ลําดับที่ 32
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องใน
โอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหาษัตริย์ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 141
 ลําดับที่ 33

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน
ตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) หน้าที่ 141 ลําดับที่ 37
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โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเทศบาลเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าจัดสถานที่หรือค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ   
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 140
 ลําดับที่ 30

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนตําบลเหมืองจี้ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
ตําบลเหมืองจี้ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอบรม และ
ทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มผู้นําชุมชนตําบลเหมืองจี้ เช่น ผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นํากลุ่มต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง และจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557    
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 1 
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โครงการรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ 5
 ธันวาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้าย
โครงการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 141
 ลําดับที่ 34

โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 141
 ลําดับที่ 35 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 141
 ลําดับที่ 36

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติของ
วัสดุ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
 เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ อาคารสํานักงาน สิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า รวมทั้ง
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดัง
นี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า, วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้    
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อ
สั่งการ ดังนี้
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 670,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูก
สร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562   
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเหมือง
จี้ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
 โทรศัพท์สํานักงานเทศบาล และอาคารสํานักงานอื่น ๆ ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลรวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการต่าง ๆ ตลอดจนค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการ
ต่างจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยในกรณีงานเร่งด่วนหรืองานที่
มีปัญหาต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติและให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ฯลฯ ในการติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ หรือโทร
สารค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ทความเร็ว
สูง (ADSL) รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่นค่า
เคเบิ้ลทีวี เป็นต้นและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็น
ไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
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งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2564 หน้า 8 ข้อ 12

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวล
ผล คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ  Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม  2564 หน้า 6 ข้อ 8

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
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งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูนตามโครงการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอเมืองลําพูน

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
เมืองลําพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลําพูน) ตามโครงการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูนตามโครงการฝึกอบรม
การให้ความรู้ด้านการอํานวยความเป็นธรรมให้กับชุมชนในหมู่
บ้าน/ชุมชนในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตาม
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการอํานวยความเป็นธรรมให้
กับชุมชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 2

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 18,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 3
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,589,625 บาท
งบบุคลากร รวม 2,924,625 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,924,625 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,630,625 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง จํานวน 7
 อัตราและการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่พร้อม
เงินปรับปรุงประจําปโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล
    - ผู้อํานวยการกองคลัง  อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
    - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
    - หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด
กองคลัง และการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่ โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 665,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และ
กรรมการต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2561 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
คลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3)

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลที่สามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2564
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.7/ว 139 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2544
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วย
เหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้น
ทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ (กองคลัง) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในการฝึกอบรม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น สําหรับการฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง (กองคลัง) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ให้ความรู้ผู้เสียภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่อง
ดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้า 138 ลําดับที่ 13

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครื่องใช้
และครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ
 ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 299,640 บาท
งบบุคลากร รวม 299,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 299,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 299,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา และ
การปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน        
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,331,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,256,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,256,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 720,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง จํานวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา พร้อมการปรับเพิ่มตําแหน่งตาม
กรอบอัตรากําลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจําปโดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 457,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 133,800
 บาท พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้  324,000 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1
 อัตรา ตั้งไว้ 24,000 บาท พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้  36,000 บาท โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน       

งบดําเนินงาน รวม 75,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อ บ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 19,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549     
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกจ่ายประเภทนี้ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2564
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559   
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 11 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น 
เทศกาลปใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสําคัญ ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนการ
เดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุการจัดกิจกรรมตัวอย่างอุบัติเหตุทาง
ถนน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563    
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 61
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของพนักงานเทศบาล
ตําบลเหมืองจี้

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟของพนักงานเทศบาลตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 60 ลําดับ
ที่ 3

โครงการอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะ ขีดความสามารถของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลเหมืองจี้

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม
ทักษะ ขีดความสามารถของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่  ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37:43 หน้า : 51/119



งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,921,060 บาท

งบบุคลากร รวม 2,913,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,913,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,132,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษาฯ จํานวน 6 อัตรา และการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบ
อัตรากําลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจําปโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง
    - ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    - หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยะฐานะตําแหน่งครู จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 630,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของกองการ
ศึกษา ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา  สังกัดกองการ
ศึกษาฯ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,007,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้แก่คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับ
วิทยฐานะและชํานาญการ (ประเมินผลงานด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานเพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าสมนาคุณ ฯลฯ ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างของกองการศึกษา ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)   

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด การบํารุงรักษา และดูแลอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าจ้างเหมาทําป้าย จ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วย
เหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้น
ทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ (กองการศึกษา) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในการฝึกอบรม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสําหรับการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ (กองการ
ศึกษา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครื่องใช้
และครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ
 รวมถึงการปรับปรุงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล
เหมืองจี้ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า รวมทั้ง
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดัง
นี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงหกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลเหมืองจี้ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทา
ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ใน
กองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเหมือง
จี้ เช่น เวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สําลี ผ้าพัน
แผล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37:43 หน้า : 59/119



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,485,450 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,685,450 บาท

ค่าใช้สอย รวม 765,450 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่า
จัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 23
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โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานด้านการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานด้านการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 17

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่า
จัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 77 ลําดับที่ 13

โครงการพัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเหมืองจี้

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กเล็กสู่โลก
กว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลเหมืองจี้ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่อง
ดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 78 ลําดับที่ 19
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 635,450 บาท

1) ค่าสนับสนุนจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลเหมืองจี้ จํานวน 3 ศูนย์ ตาม
หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566 ตั้งไว้ 452,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หน้า 78 ลําดับที่ 15 
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลเหมืองจี้ จํานวน 3 ศูนย์ ตาม
หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566 ตั้งไว้ 132,600 บาท ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หน้า 77 ลําดับที่ 12 
3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลเหมืองจี้  ตั้งไว้ 9,000
 บาท
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลเหมืองจี้ ตั้ง
ไว้ 9,000 บาท
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลเหมืองจี้  ตั้ง
ไว้ 13,500 บาท
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบล
เหมืองจี้  ตั้งไว้ 19,350 บาท
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 77 ลําดับที่ 14
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โครงการหนูน้อยกับธรรมะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยกับธรรมะ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 77 ลําดับที่ 10

โครงการอบรมครูด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมครูด้านกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ปกครองในการจัดการ
ศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 16

ค่าวัสดุ รวม 920,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) รายละเอียดดังนี้
1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สนับสนุนนักเรียนอนุบาล - ประถม
ศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสพฐ. ในพื้นที่ตําบลเหมืองจี้ ตั้ง
ไว้ 710,000 บาท
2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 แห่ง ตั้งไว้ 210,000 บาท
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 29
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตําบลเหมือง
จี้

จํานวน 1,800,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขต
เทศบาลตําบลเหมืองจี้  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนัก
เรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลเหมืองจี้ จํานวน 5 แห่ง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 78
 ลําดับที่ 15
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด และปด ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 30 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,444,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,367,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,367,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,307,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่งต่าง ๆ ของ
กองสาธารณสุขฯ จํานวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน เลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
    - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 8 เมษายน 2559  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง
    - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท  
    - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาณสุขฯ อัตราเดือนละ 1,500
 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 765,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ฯลฯ สังกัดกองสาธารณสุข ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อ บ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
สาธารณสุข ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้าง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาปฏิบัติ
งาน ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่และ
สามารถเบิก จ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาม ระเบียบว่าด้วยรถราชการซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
มา โดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ช่วย เหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศและ
ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง ไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ (กองสาธารณสุข) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในการฝึกอบรม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสําหรับการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ (กองสาธารณ
สุข) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครื่องใช้
และครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ
 ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ของกองสาธารณสุข ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
 เป็นไป ตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทราบรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไประยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37:43 หน้า : 71/119



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ได้แก่สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่
มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรัย - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 32,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 30,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อที่ 8

จํานวน 30,000 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,500 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อที่ 62

จํานวน 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขในการสนับสนุนให้หมู่บ้านแห่ง
ละ 20,000 บาท จํานวน 14 หมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หน้า 67 ลําดับที่ 28
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,603,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,533,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,223,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่งอย่างใดและค่าจ้างเหมา
อื่น เช่น ค่าจ้างปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับภารกิจงานด้านระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกจ่ายประเภทนี้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2564
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็น
ในงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
   - หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2553
   - ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 32
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 43,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัว
ละ 30 บาท โดยคํานึงถึงการขนส่ง และการจัดเก็บวัคซีน ตาม
ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) ด้วย ค่าจ้างสํารวจจํานวน
สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตําบลเหมืองจี้ ตัวละ 3 บาท โดยจัดสรร
ตามจํานวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในการจัด
ซื้อวัคซีนให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563   
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) หน้า 67 ลําดับ
ที่ 26
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และใช้ผสมสารเคมี
กําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรัย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควัน ยาและ
เวชภัณฑ์ต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ อุปกรณ์ทําแผล เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพระบบบริหารสาธารณสุขมูลฐานแต่ละหมู่บ้าน หมู่
บ้านละ 5,000 บาท จํานวน 14 หมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หน้า 67 ลําดับที่ 29

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,018,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,530,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,530,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,350,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของ
กองสวัสดิการฯ จํานวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน เลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อ
สั่งการ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
    - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 8 เมษายน 2559   

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37:43 หน้า : 80/119



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง
    - ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
    - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา  และการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      

งบดําเนินงาน รวม 488,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ฯลฯ สังกัดกองสังคมฯ ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
สวัสดิการฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น ปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วย
เหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้น
ทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในการฝึกอบรม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสําหรับการฝึกอบรม ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ (กองสวัสดิการ
สังคม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ เครื่อง
ใช้ และครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
 เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ อาคารสํานักงาน สิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สว่านมือ เลื่อย เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ําบ่าบาล ท่อ
น้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ ใช้
ในงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 375,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการของดีตําบลเหมืองจี้ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของดีตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 54
 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตําบล
เหมืองจี้

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
    - หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
    - หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 71
 ลําดับที่ 10
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โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ประชาชนตําบลเหมืองจี้ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้       
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561       
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557       
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 54
 ลําดับที่ 2
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลเหมืองจี้ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้       
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561       
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557       
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 70
 ลําดับที่ 6
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลเหมืองจี้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชา
ติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 72
 ลําดับที่ 16

ส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชนและภาวะผู้นําแก่แกนนําสตรี จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน
และภาวะผู้นําแก่แกนนําสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 72
 ลําดับที่ 15
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,406,360 บาท

งบบุคลากร รวม 141,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 141,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จํานวน 1 อัตรา และการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบอัตรากํา
ลังใหม่ โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จํานวน 1 อัตราและการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบอัตรากํา
ลังใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลํา
พูน และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,090,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดมูลฝอย จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตําบล
เหมืองจี้ พร้อมจัดหาภาชนะสําหรับจัดเก็บขยะ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
   - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2564
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรัย - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่งอย่างใดและค่าจ้างเหมา
อื่น เช่น ค่าจ้างปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับภารกิจงานด้านการเก็บขยะ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลหรืองานบริการสาธารณสุขอื่นที่ได้รับมอบ
หมาย ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถเบิกจ่ายประเภทนี้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2564
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครื่อง
ใช้ และครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ  ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น
ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อ
สั่งการ ดังนี้
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37:44 หน้า : 96/119



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม จัดทําแผนพัฒนา แผนชุมชน
สนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการในกิจกรรมของ
เทศบาลในระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม จัดทําแผน
พัฒนา แผนชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการในกิจกรรมของเทศบาลในระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตําบล ระดับอําเภอ โครงการอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทําแผนพัฒนาตําบลเหมืองจี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่
บ้าน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 138 ลําดับ
ที่ 12
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบลเหมืองจี้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
    - หนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 75 ลําดับที่ 5

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนตําบลเหมืองจี้ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เยาวชน ตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินหรือของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 85 ลําดับที่ 24
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุด
กีฬา ค่าตอบแทนต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 85
 ลําดับที่ 27

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายทุกประเภท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนการออกกําลังกายทุกประเภท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 85
 ลําดับที่ 28
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วยวัสดุคง
คน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ     
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 574,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล พิธีเปด
อาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีเข้ารุกขมูลกรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีเข้า
รุกขมูลกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหรือตกแต่ง
สถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 82
 ลําดับที่ 5 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัด
หรือตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 84 ลําดับที่ 15
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนงาน ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 82
 ลําดับที่ 2 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อสืบ
ทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
รางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างทําเวที ค่าตอบแทนนักแสดง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
      ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 84
 ลําดับที่ 18 

โครงการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตําบลเหมืองจี้ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานส่งเสริมสนับ
สนุนสภาวัฒนธรรมตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดหรือตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 84 ลําดับที่ 17
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โครงการฝึก ศึกษา และอบรมการแสดงพื้นบ้านให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก ศึกษา และอบรม
การแสดงพื้นบ้านให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 84
 ลําดับที่ 19

โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบชาตกาล 11 
มิถุนายน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้า
ศรีวิชัย ครบรอบชาตกาล 11 มิถุนายน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดงาน  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 11 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ประชาชน 
และพนักงานเทศบาล ตําบลเหมืองจี้

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ประชาชน และพนักงาน
เทศบาล ตําบลเหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 83
 ลําดับที่ 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 29,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 29,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตาม
โครงการงานลําไยเพื่อสนับสนุนสินค้าไทย (ลําไยไทย ลําไยลําพูน)

จํานวน 12,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตาม
โครงการงานลําไยเพื่อสนับสนุนสินค้าไทย (ลําไยไทย ลําไย
ลําพูน) อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตาม
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตาม
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 3

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตาม
โครงการจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว จังหวัดลําพูน

จํานวน 12,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตาม
โครงการจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว จังหวัด
ลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,993,205 บาท

งบบุคลากร รวม 2,312,805 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,312,805 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,945,665 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จํานวน 6
 อัตรา และการปรับเพิ่มตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่พร้อม
เงินปรับปรุงประจําป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 9,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ ของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดัง
นี้     
    - ผู้อํานวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    - หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    - หัวหน้าฝ่ายการโยธา อัตราเดือนละ 1,500 บาท      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกอง
ช่าง ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนาย
ช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ของกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา พนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
  

งบดําเนินงาน รวม 680,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อ บ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล สังกัด
กองช่าง ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
    - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549     
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือแรงงานให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างผู้ดูแลระบบ
ประปา ระบบท่อเมน ตรวจสอบจัดการซ่อมมาตรวัดน้ําที่
ชํารุด และล้างทําความสะอาดระบบประปา ค่าจ้างคนช่วยงาน
ด้านเอกสาร ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมา
เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด ฯลฯ ที่อยู่ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.7/ว 139 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2544
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2564
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37:44 หน้า : 108/119



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาคหรือได้รับความช่วย
เหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้น
ทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ (กองช่าง) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2555 ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในการฝึกอบรม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสําหรับการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ (กองช่าง) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครื่องใช้
และครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ
 ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37:44 หน้า : 109/119



ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า รวมทั้ง
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดัง
นี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อ
สั่งการ ดังนี้
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งานก่อสร้าง รวม 2,270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
 ของกองช่าง เช่น อาคาร ถนน ถนนลูกรัง ระบบประปาหมู่
บ้าน บ่อเกษตร ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า, วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สว่านมือ เลื่อย เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ําบ่าบาล ท่อ
น้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 1,670,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,670,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 235 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 12 บ่อ ซอย 10 บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 235 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 12 บ่อ ซอย 10 บ้านเหมืองจี้
ใหม่ หมู่ที่ 8 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน งบ
ประมาณ 420,000.- รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลตําบลเหมืองจี้ (แบบเลขที่ มจ.-ท4/2566) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 14
 ลําดับที่ 11
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โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปากซอยขึ้น
วัดดอยกุศล บ้านห้วยส้ม หมู่ 5 จํานวน 2 ช่วง และวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีติเสริมเหล็กพร้อมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปาก
ซอยขึ้นวัดดอยกุศล บ้านห้วยส้ม หมู่ 5 จํานวน 2 ช่วง และวางท่อ
ระบายน้ําคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้าง
รางระบายน้ําคอนกรีติเสริมเหล็กพร้อมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1 ผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 382.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร, งานวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.30 เมตร ยาว 41.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 3 บ่อ และงานก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 38.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ตําบล
เหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน งบ
ประมาณ 400,000.- รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลตําบลเหมืองจี้ (แบบเลขที่ มจ.-ท2/2566) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 6

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ําระบบประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ บ้าน
ปงชัย หมู่ที่ 3

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนจ่ายน้ําระบบประปาหมู่บ้านพร้อม
อุปกรณ์ บ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน งบประมาณ 400,000.- รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลเหมืองจี้ (แบบเลขที่ มจ
.-ท1/2566) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 3     
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โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ําระบบประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ บ้าน
ฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนจ่ายน้ําระบบประปาหมู่บ้านพร้อม
อุปกรณ์ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน งบประมาณ 400,000.- รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลเหมืองจี้ (แบบเลขที่ มจ.-ท
3/2566) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 10

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับาคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 50,000 บาท

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับาคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้  
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 14/9/2565  12:37:44 หน้า : 116/119



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเหมืองจี้

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการงานของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเหมืองจี้ เพื่อให้มีการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 59 ลําดับที่ 14 

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร ให้แก่ประชาชน โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 58 ลําดับ
ที่ 7
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โครงการส่งเสริมการทําปุยหมัก, ปุยชีวภาพ และปุยอินทรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทําปุย
หมัก, ปุยชีวภาพ และปุยอินทรี ให้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 58
 ลําดับที่ 2

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ ให้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 5 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับ
ปรุง แก้ไข ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 135 ลําดับ
ที่ 4

โครงการคนรักษ์ป่า เครือข่ายร่วมรักษ์ไพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคนรักษ์ป่า เครือข่าย
ร่วมรักษ์ไพร ให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้า 18 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 135 ลําดับ
ที่ 6
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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

138,465

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,235,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,884,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสํารองจาย 274,275

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

975,000

คาเชาที่ธรณีสงฆ์ 16,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทยตามข้อบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

55,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล

20,000

เงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพระ
ดับตําบล

192,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

138,465

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,235,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,884,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสํารองจาย 274,275

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

975,000

คาเชาที่ธรณีสงฆ์ 16,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทยตามข้อบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

55,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล

20,000

เงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพระ
ดับตําบล

192,000
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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)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,832,005 720,540 2,132,640 1,307,280 1,350,120

เงินประจําตําแหนง 306,000 18,000 60,000 60,000 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 317,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 972,000 457,800 630,720 108,000 117,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 60,000 48,000 12,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,945,665 14,288,250

เงินประจําตําแหนง 78,000 582,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 317,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 267,120 2,553,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,300 216,300

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

9,720 9,720
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

160,000 70,000 1,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 25,000 5,000 5,000 5,000

คาเชาบ้าน 288,000 36,000 120,000 60,000 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

51,600 19,600 10,000

คาเบี้ยประชุม 6,200

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,300,000 20,000 620,000 1,630,000 210,000 440,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้และ
พวงมาลาฯลฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

231,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

55,000

คาเชาบ้าน 50,000 674,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,400 111,600

คาเบี้ยประชุม 6,200

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 400,000 4,620,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 140,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้และ
พวงมาลาฯลฯ

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

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

220,000 40,000 20,000 25,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 10,000

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นในการ
ฝึกอบรม

80,000 20,000 10,000 15,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

15,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช 23 ตุลาคม

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว รัชกาลที่ 10 เนื่อง
ในโอกาสในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กร
กฏาคม

10,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

15,000 320,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 10,000

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นในการ
ฝึกอบรม

5,000 130,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

15,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช 23 ตุลาคม

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว รัชกาลที่ 10 เนื่อง
ในโอกาสในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กร
กฏาคม

10,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน

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 ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการมี
สวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข

20,000

โครงการพัฒนาเทศบาล
เป็นองค์กรแหงการ
เรียนรู้

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
ตําบลเหมืองจี้

100,000

โครงการรัฐพิธีวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม

20,000

โครงการวันแมแหงชาติ 
12 สิงหาคม

40,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 180,000 50,000 100,000 20,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อปพร.

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการมี
สวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข

20,000

โครงการพัฒนาเทศบาล
เป็นองค์กรแหงการ
เรียนรู้

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
ตําบลเหมืองจี้

100,000

โครงการรัฐพิธีวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม

20,000

โครงการวันแมแหงชาติ 
12 สิงหาคม

40,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 350,000 750,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อปพร.

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

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ เชน 
เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ

20,000

โครงการฝึกอบรมดับ
เพลิงและอพยพหนีไฟ
ของพนักงานเทศบาล
ตําบลเหมืองจี้

25,000

โครงการอบรมทบทวน
เพื่อเพิ่มทักษะ ขีดความ
สามารถของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตําบลเหมืองจี้

100,000

โครงการเข้ารวมการ
แขงขันทักษะ

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานด้าน
การศึกษา

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ เชน 
เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ

20,000

โครงการฝึกอบรมดับ
เพลิงและอพยพหนีไฟ
ของพนักงานเทศบาล
ตําบลเหมืองจี้

25,000

โครงการอบรมทบทวน
เพื่อเพิ่มทักษะ ขีดความ
สามารถของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตําบลเหมืองจี้

100,000

โครงการเข้ารวมการ
แขงขันทักษะ

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานด้าน
การศึกษา

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

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

โครงการพัฒนาเด็กเล็ก
สูโลกกว้างของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเหมืองจี้

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

635,450

โครงการหนูน้อยกับ
ธรรมะ

20,000

โครงการอบรมครูด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู
ความเป็นเลิศ

10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การ
ศึกษา

15,000

โครงการอบรมประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

10,000

โครงการอบรมผู้
ปกครองในการจัดการ
ศึกษาและการเลี้ยงดู
บุตร

20,000

โครงการปฏิบัติการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาเด็กเล็ก
สูโลกกว้างของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเหมืองจี้

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

635,450

โครงการหนูน้อยกับ
ธรรมะ

20,000

โครงการอบรมครูด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู
ความเป็นเลิศ

10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การ
ศึกษา

15,000

โครงการอบรมประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

10,000

โครงการอบรมผู้
ปกครองในการจัดการ
ศึกษาและการเลี้ยงดู
บุตร

20,000

โครงการปฏิบัติการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

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 ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

43,500

โครงการของดีตําบล
เหมืองจี้

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตําบลเหมืองจี้

15,000

โครงการสงเสริมการฝึก
อาชีพแกประชาชน
ตําบลเหมืองจี้

60,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลเหมืองจี้

100,000

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ตําบลเหมืองจี้

20,000

สงเสริมบทบาทสตรีใน
ชุมชนและภาวะผู้นําแก
แกนนําสตรี

150,000

คากําจัดมูลฝอย 1,600,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

43,500

โครงการของดีตําบล
เหมืองจี้

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตําบลเหมืองจี้

15,000

โครงการสงเสริมการฝึก
อาชีพแกประชาชน
ตําบลเหมืองจี้

60,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลเหมืองจี้

100,000

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ตําบลเหมืองจี้

20,000

สงเสริมบทบาทสตรีใน
ชุมชนและภาวะผู้นําแก
แกนนําสตรี

150,000

คากําจัดมูลฝอย 1,600,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัด
ประชุมประชาคม จัดทํา
แผนพัฒนา แผนชุมชน
สนับสนุนการขับเคลื่อน 
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการในกิจกรรม
ของเทศบาลในระดับหมู
บ้าน ระดับตําบล ระดับ
อําเภอ

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในตําบลเหมืองจี้

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชน เยาวชน
ตําบลเหมืองจี้

โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้ารุกขมูล
กรรม

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์รดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัด
ประชุมประชาคม จัดทํา
แผนพัฒนา แผนชุมชน
สนับสนุนการขับเคลื่อน 
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการในกิจกรรม
ของเทศบาลในระดับหมู
บ้าน ระดับตําบล ระดับ
อําเภอ

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในตําบลเหมืองจี้

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชน เยาวชน
ตําบลเหมืองจี้

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้ารุกขมูล
กรรม

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์รดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

80,000 80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

โครงการจัดงานสงเสริม
สนับสนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลเหมือง
จี้

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ

โครงการฝึก ศึกษา และ
อบรมการแสดงพื้นบ้าน
ให้แกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการออกกําลัง
กายทุกประเภท

โครงการไหว้สาปารมีครู
บาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ
ชาตกาล 11 มิถุนายน

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียน ผู้
สูงอายุ ประชาชน และ
พนักงานเทศบาล ตําบล
เหมืองจี้
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

80,000 80,000

โครงการจัดงานสงเสริม
สนับสนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลเหมือง
จี้

15,000 15,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ

10,000 10,000

โครงการฝึก ศึกษา และ
อบรมการแสดงพื้นบ้าน
ให้แกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการออกกําลัง
กายทุกประเภท

20,000 20,000

โครงการไหว้สาปารมีครู
บาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ
ชาตกาล 11 มิถุนายน

20,000 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียน ผู้
สูงอายุ ประชาชน และ
พนักงานเทศบาล ตําบล
เหมืองจี้

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การงานของศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
เหมืองจี้

คาใช้จายในการสงเสริม 
ปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในภาคเกษตร

โครงการคนรักษ์ป่า 
เครือขายรวมรักษ์ไพร

โครงการสงเสริมการทํา
ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ 
และปุ๋ยอินทรี

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 280,000 40,000 15,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การงานของศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
เหมืองจี้

10,000 10,000

คาใช้จายในการสงเสริม 
ปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000 20,000

โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในภาคเกษตร

10,000 10,000

โครงการคนรักษ์ป่า 
เครือขายรวมรักษ์ไพร

20,000 20,000

โครงการสงเสริมการทํา
ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ 
และปุ๋ยอินทรี

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000 10,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 30,000 385,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 5,000 5,000 2,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 970,000 5,000 5,000

วัสดุกอสร้าง 15,000 10,000 2,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 30,000 30,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 180,000 20,000 170,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000 5,000 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 15,000 15,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 130,000 3,000

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 250,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 142,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,030,000

วัสดุกอสร้าง 200,000 227,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 115,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 630,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 75,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 290,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

143,000

วัสดุกีฬา 5,000 5,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 250,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม  
2564 หน้า 8 ข้อ 12

22,000

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม  
2564 หน้า 6 ข้อ 8

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม  
2564 หน้า 8 ข้อ 12

22,000

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม  
2564 หน้า 6 ข้อ 8

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 ข้อที่ 8

30,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,500 บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 ข้อที่ 62

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 ข้อที่ 8

30,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,500 บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 ข้อที่ 62

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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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

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผาน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาว 235 เมตร พร้อม
บอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 12 บอ 
ซอย 10 บ้านเหมืองจี้
ใหม หมูที่ 8

โครงการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายปาก
ซอยขึ้นวัดดอยกุศล 
บ้านห้วยส้ม หมู 5 
จํานวน 2 ชวง และวาง
ทอระบายน้ําคอนกรีต
พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก และกอสร้าง
รางระบายน้ําคอนกรีติ
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอเมนจาย
น้ําระบบประปาหมูบ้าน
พร้อมอุปกรณ์ บ้านปง
ชัย หมูที่ 3
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผาน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาว 235 เมตร พร้อม
บอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 12 บอ 
ซอย 10 บ้านเหมืองจี้
ใหม หมูที่ 8

420,000 420,000

โครงการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายปาก
ซอยขึ้นวัดดอยกุศล 
บ้านห้วยส้ม หมู 5 
จํานวน 2 ชวง และวาง
ทอระบายน้ําคอนกรีต
พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก และกอสร้าง
รางระบายน้ําคอนกรีติ
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก

400,000 400,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอเมนจาย
น้ําระบบประปาหมูบ้าน
พร้อมอุปกรณ์ บ้านปง
ชัย หมูที่ 3

400,000 400,000
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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

โครงการวางทอเมนจาย
น้ําระบบประปาหมูบ้าน
พร้อมอุปกรณ์ บ้านฝั่ง
หมิ่น หมูที่ 7

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับาคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูนตามโครงการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอเมืองลําพูน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอเมนจาย
น้ําระบบประปาหมูบ้าน
พร้อมอุปกรณ์ บ้านฝั่ง
หมิ่น หมูที่ 7

400,000 400,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับาคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูนตามโครงการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอเมืองลําพูน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูนตามโครงการฝึก
อบรมการให้ความรู้ด้าน
การอํานวยความเป็น
ธรรมให้กับชุมชนในหมู
บ้าน/ชุมชนในพื้นที่
อําเภอเมืองลําพูน

5,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาเป็นคาอาหาร
กลางวันของเด็กนัก
เรียนโรงเรียน สพฐ. ใน
เขตเทศบาลตําบล
เหมืองจี้

1,800,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณ
สุข

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูนตามโครงการฝึก
อบรมการให้ความรู้ด้าน
การอํานวยความเป็น
ธรรมให้กับชุมชนในหมู
บ้าน/ชุมชนในพื้นที่
อําเภอเมืองลําพูน

5,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาเป็นคาอาหาร
กลางวันของเด็กนัก
เรียนโรงเรียน สพฐ. ใน
เขตเทศบาลตําบล
เหมืองจี้

1,800,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณ
สุข

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

280,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
ตามโครงการงานลําไย
เพื่อสนับสนุนสินค้าไทย 
(ลําไยไทย ลําไยลําพูน)

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
หริภุญชัย จังหวัดลําพูน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
ตามโครงการจัด
งานพระนางจามเทวี 
และงานฤดูหนาว 
จังหวัดลําพูน

รวม 28,041,140 15,805,445 1,676,940 7,506,510 4,048,280 2,393,120 2,406,360 40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

280,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
ตามโครงการงานลําไย
เพื่อสนับสนุนสินค้าไทย 
(ลําไยไทย ลําไยลําพูน)

12,000 12,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
หริภุญชัย จังหวัดลําพูน

5,000 5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
ตามโครงการจัด
งานพระนางจามเทวี 
และงานฤดูหนาว 
จังหวัดลําพูน

12,000 12,000

รวม 709,000 5,263,205 110,000 68,000,000
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