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อําเภอ บ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ลําพูน
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,220 บาท
จํานวน 134,640 บาท
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน เดือนละ 9,180
บาท จํานวน 110,160 บาท
3.เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน เดือนละ
7,200 บาท จํานวน 86,400 บาท
4.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน จํานวน 11 คน เดือนละ
7,200 บาท จํานวน 950,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,281,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750 บาท จํานวน
21,000 บาท
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน เดือนละ 880
บาท จํานวน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน เดือนละ 1,750 บาท จํานวน
21,000 บาท
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน จํานวน 2 คน เดือนละ
880 บาท จํานวน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 20,400 บาท  จํานวน
244,800  บาท
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน เดือนละ 11,220
บาท  จํานวน 269,280 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
งบบุคลากร รวม 5,727,600 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 7,252,900 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 22,331,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
1.ค่าตอบแทนบุคคลทีระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้ จํานวน 30,000
บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,475,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 24,000 บาท
   1.1 พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 24,000 บาท
2.ประเภทพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 60,000 บาท
   2.1 คนงานทัวไป จํานวน 5 อัตรา จํานวน 60,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 614,820 บาท
   1.1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 190,560 บาท
   1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 187,200
บาท
   1.3 พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 112,800 บาท
   1.4 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 124,260 บาท  กรณีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนําเงินรายได้ไปสมทบกรณีค่าจ้างสูงกว่าเงินอุดหนุนทีรัฐบาล
จัดสรรให้
2.ประเภทพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 540,000  บาท
   2.1 คนงานทัวไป  จํานวน 5 อัตรา จํานวน 540,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,154,820 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับตาม
ระเบียบทีกฎหมายกําหนด ประกอบด้วย
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 67,200 บาท
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 42,000 บาท
3.หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลในหน่วยงาน
ประกอบด้วย
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 67,200 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ประกอบด้วย
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 397,680 บาท
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 277,740 บาท
3.หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 338,340 บาท
4.บุคลากร จํานวน 242,700 บาท
5.นักวิชาการศึกษา จํานวน 244,380 บาท
6.เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 227,340 บาท
7.นักพัฒนาชุมชน จํานวน 242,700 บาท
8.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 176,220 บาท
9.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 198,960 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,346,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,761,280 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ , สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ,ทีถูพืน ,นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน,พระบรมฉายาลักษณ์,แผงปิดประกาศ,กระดานไวท์บอร์ด,
แผ่นป้ายต่างๆ, มู่ลี หรือม่านปรับแสง (ต่อผืน),นาฬิกาตังโต๊ะหรือ
แขวน เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็น
ต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนซึงเจ้าหน้าทีของ
รัฐมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการซึงก่อให้เกิดการละเมิดทางแพ่ง ทาง
อาญาทีเกิดจากการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนกลางของ อบต.
หรือกรณีอืนๆ ทีกฎหมายให้จ่ายได้

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
2.ค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000
บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจัดทําสิงพิมพ์ต่างๆ จํานวน 60,000
บาท
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 3,000 บาท
3.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพือให้ผู้รับจ้างกระทําอย่างหนึงอย่างใด ซึง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น
จํานวน 300,000 บาท
4.ค่าซักฟอก จํานวน 2,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 365,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลหรือ
บุคคลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม
การใช้บริการ เป็นต้น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์,ค่าธนาณัติ,ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและสถานทีราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลลําพูน

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 275,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,เทป
บันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด,รูปสี
หรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ,ขาตังกล้อง เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล,นํามัน
เบนซิน หรือแก๊สโซฮอล,นํามันเครือง,นํามันจารบี  เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยายพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี,ยางนอก,
ยางใน,นํามันเบรก,หม้อนํารถยนต์,สัญญาณไฟกระพริบ,หัวเทียน,ล็อค
พวงมาลัย เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น แปรง,ไม้กวาด,ผ้าปู
โต๊ะ,ถ้วย,ชาม,ช้อน เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ขาตังไมโครโฟน,
ไมโครโฟน,ลําโพง เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเทศบาลตําบลท่าชี เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ระดับอําเภอ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 61 จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ราคา
4,300 บาท จํานวน 1 เครือง จํานวน 4,300 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2.มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที หรือ
15 ภาพต่อนาที
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที หรือ 10
ภาพต่อนาที
5.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี
2558 ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังนี
1.เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 1 เครือง จํานวน  16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast
Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1
หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี
2558 ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,300 บาท
งบลงทุน รวม 20,300 บาท
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เพือจ่ายเป็น
1.ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา/ประกวดราคา ตามโครงการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลําพูน หรือบุคคลทีระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 605,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ แยกเป็น
   1.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 24,000 บาท
   1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 24,000 บาท
2.ประเภทพนักงานจ้างทัวไป แยกเป็น
   2.1 คนงานทัวไป  จํานวน 12,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ แยกเป็น
   1.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 112,800 บาท
   1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 112,800 บาท
2.ประเภทพนักงานจ้างทัวไป แยกเป็น
   2.1 คนงานทัวไป 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับตาม
ระเบียบทีกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล ประกอบด้วย
1.เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 24,000 บาท
2.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 24,000 บาท
3.เจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 24,000 บาท
4.เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 308,640 บาท
2.นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 251,460 บาท
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 140,760 บาท
4.เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 115,440 บาท
5.เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 140,760 บาท
6.เจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 115,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,072,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,604,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,604,100 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,234,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอ
บ้านนาสาร เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 62 จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นวัสดุต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะและปรากฎตามระเบียบวิธีงบ
ประมาณ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด รูปสี
หรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ทีถูพืน นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี หรือม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตังโต๊ะหรือแขวน
เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็น
ต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักรสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคลากรหรือคณะบุคคล

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทําหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และพัฒนางานการเงิน
และบัญชี และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 324,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 424,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือบุคคลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
ราคา 4,300 บาท จํานวน 2 เครือง เป็นเงิน 8,600 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2.มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที หรือ
15 ภาพ ต่อนาที
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที หรือ 10
ภาพ ต่อนาที
5.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter.Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 8,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานสํานักงาน
ราคา 17,000 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
   1.1 ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5
GHz หรือ
   1.2 ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz
2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500GB จํานวน 1 หน่วย
4.มีจอภาพขนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานประมวลผล จํานวน 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,600 บาท
งบลงทุน รวม 25,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ เป็นต้น
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงและ
รักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
1.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 632,800 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาลและปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน จํานวน 280 วัน
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ทังนีจะเบิกจ่ายเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
2.ค่าวัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 49)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 662,800 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 49 ทังนีจะเบิกจ่ายเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 14,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 706,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,696,343 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,696,343 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณะภัยตามทีระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 46)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



วันทีพิมพ์ : 7/9/2558  09:38:45 หน้า : 10/19

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน หรือ
แก๊สโซฮอล นํามันดีเซล นํามันเบรก นํามันเครือง เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก ยางนอก ยางใน เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

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

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที
ปฏิบัติงานประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.ลําพูน เพือให้
บริการตลอด 24 ชัวโมง
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 38)

โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล จํานวน 146,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพือฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคติดต่อนํา
โดยแมลง หรือโรคติดต่ออืนๆ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 37)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 186,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 246,800 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 246,800 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายในการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก
ป.1-ป.6 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วัน จํานวน 1,460,000 บาท โดยแยก
เป็นรายละเอียด ดังนี
1.1 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ จํานวน 436,000 บาท
1.2 โรงเรียนบ้านปลายนํา จํานวน 684,000 บาท
1.3 โรงเรียนบ้านเขาน้อย จํานวน 340,000 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ทังนีจะเบิกจ่ายได้เมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,460,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,460,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,460,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
-ป.6 ของ
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน จํานวน
280 วัน เป็นเงิน 247,425 บาท
2.โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานทีอยู่ในเขต
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน จํานวน 260 วัน (จํานวน 52
สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) เป็นเงิน 742,118 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 989,543 บาท
ค่าวัสดุ รวม 989,543 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,081,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
   1.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท
   1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประปา จํานวน 24,000 บาท
2.พนักงานจ้างทัวไป
   2.1 คนงานทัวไป จํานวน 12,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
   1.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 119,560 บาท
   1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประปา จํานวน 112,800 บาท
2.พนักงานจ้างทัวไป
    2.1 คนงานทัวไป จํานวน 108,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 243,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล ประกอบด้วย
1.นายช่างโยธา จํานวน 24,000 บาท
2.ช่างโยธา จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 339,540 บาท
2.นายช่างโยธา จํานวน 140,760 บาท
3.ช่างโยธา จํานวน 115,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 595,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 988,900 บาท
งบบุคลากร รวม 988,900 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,069,900 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนหมู่บ้าน
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 37)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 52,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีสําหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันหล่อลืน สําหรับ
ใช้กับเครืองจักรกลทีขอสนับสนุนหรือครุภัณฑ์อืนๆ ในหน่วยงานกอง
ช่าง
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ทีถูพืน นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี หรือม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตังโต๊ะ หรือ
แขวน เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

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

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในพืนที
ตําบลลําพูน
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 52)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกอาณาจักรสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่นค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพือให้ผู้รับจ้างกระทําอย่างหนึง
อย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
ระเบียบทีกฎหมายกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกฎหมายกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า
1.ค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย 480,000 บาท
2.ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย 750,000 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 52)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,230,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านนาสารใน
การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะในพืนทีตําบลลําพูน  ตาม
รายละเอียดดังนี
1.ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหนองดุก-ปลายนําเหนือ หมู่ที
7 บ้านสระบัว  บริเวณหน่วยจัดการต้นนําคลองลําพูน  และบริเวณสาม
แยกทางเข้านําตกดาดฟ้า ตําบลลําพูน
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 34)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพือให้ผู้รับจ้างกระทําอย่างหนึง
อย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 630,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ เป็นต้น
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอืน
เช่น กีฬาไทคัพ กีฬาคําแหงคัพ เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยราชการอืน จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 345,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสําคัญทางราชการ หรือ รัฐพิธี
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)

ค่าใช้จ่ายในวันสําคัญของทางราชการ หรือรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน เพือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 46)

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 27,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 27,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 27,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันสถาบันสําคัญของ
ชาติ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลือนที จัดทําแผน
พัฒนาท้องถินและแผนพัฒนาชุมชน หรือประชุมชีแจงความเข้าใจเพือ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 62)

โครงการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 60,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานประเพณีสรงนําพ่อท่าน
ครูเขียว
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 51)

โครงการงานประเพณีสรงนําพ่อท่านครูเขียว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานประเพณีส่งตายาย
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 51)

โครงการงานประเพณีส่งตายาย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานประเพณีลอยกระทง
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)

โครงการงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานประเพณีปีใหม่
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 51)

โครงการงานประเพณีปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานประเพณีขวัญข้าว
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)

โครงการงานประเพณีขวัญข้าว จํานวน 36,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 351,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 351,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 351,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน-
ประชาชนเครือข่ายจัตุสัมพันธ์ (ควนสุบรรณ ทุ่งเตา ลําพูน ทุ่งเตาใหม่
4 ตําบล) ปี 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 41 จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล บาสเก็ตบอล ตะกร้อ
เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสระบัวคัพ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 42)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลําพูนคัพ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลําพูนคัพ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อปท. คัพ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)

โครงการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกลัวเมีย หมู่ที
3  บ้านคลองหาเหนือ ตําบลลําพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกใหล่ทางกว้าง ด้านละ
0.50 เมตร หรือมีจํานวนพืนทีไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร จุดเริม
ต้นพิกัด 47P 0546223 UTM 0978312 จุดสินสุดพิกัด 47P
0546456 UTM 0978514 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลําพูน พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชัวคราว
เรียบร้อย
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 21)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกลัวเมีย หมู่ที 3 บ้าน
คลองหาเหนือ ตําบลลําพูน อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุวรรณ 2 หมู่
ที 7 บ้านสระบัว ตําบลลําพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 311.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกใหล่ทางกว้างด้านละ 0.50
เมตร หรือมีจํานวนพืนทีไม่น้อยกว่า 1,244 ตารางเมตร จุดเริมต้น
พิกัด 47P 0546577 UTM 0981760 จุดสินสุดพิกัด 47P
0546682 UTM 0982088 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลําพูน พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชัวคราว
เรียบร้อย
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 26)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุวรรณ 2 หมู่ที 7
บ้านสระบัว ตําบลลําพูน อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 800,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,200,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,200,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,200,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมือง
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)

โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองลําพูน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันเด็กแห่งชาติ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 42)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการนําเด็กเข้าวัด
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)

โครงการนําเด็กเข้าวัด จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานวันกตัญ ู
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)

โครงการงานวันกตัญ ู จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 56)

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าหรือสนับสนุนโครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระ
ราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระราช
ดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 56)

โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษาพืนทีสีเขียว จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลลําพูน
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 39)

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลลําพูน

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านกอบแก้วฯ-เขาน้อย หมู่ที 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตําบล
ลําพูน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีจํานวนพืนทีไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร จุดเริมต้นพิกัด
47P0545379 UTM 0975745 จุดสินสุดพิกัด 47P0545512
UTM 0975959 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชัวคราวเรียบร้อย
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 22)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านกอบแก้วฯ -เขาน้อย หมู่ที 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตําบลลําพูน
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยประชานิมิตร หมู่ที 1 บ้านเขาน้อย ตําบลลําพูน  ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีจํานวนพืนทีไม่
น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร จุดเริมต้นพิกัด 47P0547698
UTM 0980353 จุดสินสุดพิกัด 47P0547784 UTM 0980070
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชัวคราวเรียบร้อย
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 20)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ซอยประชานิมิตร หมู่ที 1 บ้านเขาน้อย ตําบลลําพูน อําเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 800,000 บาท
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ประมาณการไว้ เมือเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัย และสาธารณภัย
ต่างๆ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 46)

สํารองจ่าย จํานวน 252,431 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 38)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 142,800 บาท
งบกลาง รวม 785,357 บาท
งบกลาง รวม 785,357 บาท
งบกลาง รวม 785,357 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลําพูน

ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์นํา เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนําบาดาล ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 34)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพือให้ผู้รับจ้างกระทําอย่างหนึง
อย่างใดซึงไม่ใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
งานกิจการประปา รวม 580,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 160,020 บาท

ประมาณการไว้เพือจ่ายเป็น
1.ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน ประมาณการ
ไว้เพือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน
110,106 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 38
2.ค่าส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพือส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน และรัฐบาล
1 ส่วน จํานวน 30,000 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาฯ หน้า 38)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 140,106 บาท


