
จํานว
จํานว
จํานว

นจํานว
นจํานว

จํานว
นจํานว
นจํานว
น

2.7 รายจา่ยทจีา่ยจากเงนิกู ้จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจา่ยทจีา่ยจากเงนิอดุหนุนทรัีฐบาลใหโ้ดยระบวุัตถปุระสงค ์
2.5 มกีารจา่ยเงนิสะสมเพอืดําเนนิการตามอํานาจหนา้ท ีจํานวน 
2.6 รายจา่ยทจีา่ยจากเงนิทนุสํารองเงนิสะสม จํานวน 0.00 บาท

งบรายจา่ยอนื จํานว 0.00 บา
งบเงนิอดุหนุน จํานว 2,016,807. บา
งบลงทนุ จํานว 1,418,288. บา
งบดําเนนิงาน จํานว 6,301,426. บา
งบบคุลากร จํานว 9,747,468. บา

2.2 เงนิอดุหนุนทรัีฐบาลใหโ้ดยระบวุัตถปุระสงค ์จํานวน 48,000.00
 บาท2.3 รายจา่ยจรงิ จํานวน 29,334,642.46 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง จํานว 9,850,653. บา

หมวดภาษีจัดสรร 19,862,685
.77

บา
ทหมวดเงนิอดุหนุน 16,751,609

.21
บา
ท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 152,564.87 บา
หมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00 บา

ท

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 122,796.73 บา
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และ
กจิการพาณชิย์

75,983.00 บา
ท

หมวดภาษีอากร 40,797.72 บา
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และ 520,576.30 บา

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จํานวน 0.00 บาท
2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจรงิ จํานวน 37,527,013.60 บาท ประกอบดว้ย

1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนผีกูพันและยังไมไ่ดเ้บกิจา่ย 
1.1.5 รายการกนัเงนิไวโ้ดยยังไมไ่ดก้อ่หนผีกูพัน จํานวน 3 

1.1.2 เงนิสะสม จํานวน 50,175,579.91 บาท
1.1.3 เงนิทนุสํารองเงนิสะสม จํานวน 14,197,666.51 บาท

1.1 งบประมาณรายจา่ยทัวไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2565 
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จํานวน 36,426,117.14 บาท

คาํแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลลาํพนู

3

           บดัน ีถงึเวลาทผีูบ้รหิารทอ้งถนิขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลลําพนู 
จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจําปีตอ่สภาองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลลําพนูอกีครังหนงึ ฉะนัน ในโอกาสน ีผูบ้รหิารทอ้งถนิองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลลําพนู จงึขอชแีจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทกุทา่นได ้
ทราบถงึสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนนิการ 

1. สถานะการคลงั
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รายรบัจรงิ
ปี  2564

40,797.72
520,576.30

122,796.73
75,983.00

152,564.87
912,718.62

##########
##########

##########
##########

##########

คาํแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลลําพนู
อําเภอบา้นนาสาร  จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1. รายรบั

รายรบั ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายไดจ้ดัเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 108,000.00 160,000.00
หมวดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ปรับ และใบอนุญาต

406,000.00 316,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 200,000.00 150,000.00
หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภค และ
กจิการพาณชิย์

80,000.00 75,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 110,000.00 110,000.00
รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 904,000.00 811,000.00

รายไดท้รีฐับาลเก็บแลว้
จดัสรรใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถนิหมวดภาษีจัดสรร ########## ##########
รวมรายไดท้รีฐับาลเก็บ
แลว้จดัสรรใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ

########## ##########

รายไดท้รีฐับาลอดุหนุน
ใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ

รวม ########## ##########

หมวดเงนิอดุหนุน ########## ##########
รวมรายไดท้รีฐับาล
อดุหนุนใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ

########## ##########
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รายจา่ยจรงิ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

งบกลาง 9,850,653.00 11,019,792.00 13,593,046.00
งบบคุลากร 9,747,468.00 13,629,440.00 13,998,840.00
งบดําเนนิงาน 6,301,426.20 8,605,495.00 8,167,089.00
งบลงทนุ 1,418,288.00 2,109,273.00 2,268,650.00
งบเงนิอดุหนุน 2,016,807.26 1,596,000.00 1,957,375.00

29,334,642.46 36,960,000.00 39,985,000.00

รายจา่ย

จา่ยจากงบประมาณ

รวมจา่ยจากงบประมาณ

คาํแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลลาํพนู
อําเภอบา้นนาสาร  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

2. รายจา่ย



แผนงานการ
พาณชิย์

ดา้นการดาํเนนิงานอนื

ดา้นการเศรษฐกจิ

แผนงานงบกลาง 13,593,046
งบประมาณรายจา่ยทงัสนิ 39,985,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา           6,065,310 
แผนงานการเกษตร 15,000

แผนงานเคหะและชมุชน 1,054,375
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 67,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 242,458

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 6,604,235
แผนงานสาธารณสขุ 193,848

รวม
ดา้นบรหิารทวัไป

แผนงานบรหิารงานทัวไป 11,399,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 384,308

             365,000 

7
บนัทกึหลกัการและเหตผุล

ประกอบรา่งขอ้บญัญัต ิงบประมาณรายจา่ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลลําพนู

อําเภอบา้นนาสาร  จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

ดา้น
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13,593,046
13,593,046

1,906,440
0

1,906,440
930,000
325,000
475,000
130,000

0
2,836,440

101,200
0

1,200
100,000
101,200

9

รวม 283,108 384,308

แผนงานการศกึษา
งา
น

งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัการศกึษา

งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ รวมงบ

    คา่ใชส้อย 213,108 214,308
    คา่วัสดุ 30,000 130,000

งบดาํเนนิงาน 283,108 384,308
    คา่ตอบแทน 40,000 40,000

รวม 8,563,180 11,399,620
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งา งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั งานจราจร รวมงบ

    คา่วัสดุ 235,000 365,000
    คา่สาธารณูปโภค 305,000 305,000

    คา่ตอบแทน 300,000 625,000
    คา่ใชส้อย 583,000 1,058,000

    เงนิเดอืน (ฝ่าย 5,692,260 7,598,700
งบดาํเนนิงาน 1,423,000 2,353,000

งบบคุลากร 7,140,180 9,046,620
    เงนิเดอืน (ฝ่าย 1,447,920 1,447,920

งบกลาง 13,593,046
    งบกลาง 13,593,046
แผนงานบรหิารงานทวัไป

งา
น งานบรหิารทวัไป งานบรหิารงาน

คลงั รวมงบ

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลลําพนู

อําเภอบา้นนาสาร  จังหวัดสรุาษฎรธ์านี
แผนงานงบกลาง

งา งบกลาง รวมงบ



0
0

1,886,675
0

825,075
1,061,600
1,764,000
1,764,000
3,650,675

193,848
153,848
40,000

193,848

861,000
636,000
225,000

0
0

861,000

67,800
67,800
67,800
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    คา่ใชส้อย 67,800
รวม 67,800

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ
งา งานกฬีาและ

นนัทนาการ
งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถนิ รวมงบ

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งา
น

งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความ
เขม้แข็งชุมชน

รวมงบ

งบดาํเนนิงาน 67,800

    เงนิอดุหนุน 193,375 193,375
รวม 193,375 1,054,375

    คา่วัสดุ 0 225,000
งบเงนิอดุหนุน 193,375 193,375

งบดาํเนนิงาน 0 861,000
    คา่ใชส้อย 0 636,000

รวม 193,848
แผนงานเคหะและชุมชน

งา
น

งานไฟฟ้าและ
ประปา

งานกําจดัขยะ
มลูฝอยและสงิ

ปฏกิลู
รวมงบ

งบดาํเนนิงาน 193,848
    คา่ใชส้อย 153,848
    คา่วัสดุ 40,000

รวม 2,953,560 6,604,235
แผนงานสาธารณสขุ

งา
น

งานบรกิาร
สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุอนื

รวมงบ

งบเงนิอดุหนุน 0 1,764,000
    เงนิอดุหนุน 0 1,764,000

    คา่ใชส้อย 108,000 933,075
    คา่วัสดุ 0 1,061,600

งบดาํเนนิงาน 210,000 2,096,675
    คา่ตอบแทน 102,000 102,000

งบบคุลากร 2,743,560 2,743,560    เงนิเดอืน (ฝ่าย
ประจํา) 2,743,560 2,743,560

เกยีวกบัการศกึษา เรยีนและ
ประถมศกึษา

รวมงบ



96,670
96,670

0
96,670

0
0

              650,000 
0

              350,000 
300,000

1,547,000
0

1,547,000
2,547,000

15,000
15,000
15,000

365,000
50,000
15,000

300,000
365,000รวม 365,000

    คา่ใชส้อย 50,000
    คา่วัสดุ 15,000
    คา่สาธารณูปโภค 300,000

แผนงานการพาณชิย์
งา
น งานกจิการประปา รวมงบ

งบดาํเนนิงาน 365,000

    คา่วัสดุ 15,000
รวม 15,000

รวม 3,883,310

721,650 721,650
    คา่ทดีนิและ 0

งบดาํเนนิงาน 15,000

6,430,310
1,547,000

งบลงทนุ 721,650 2,268,650

แผนงานการเกษตร
งา
น

งานสง่เสรมิ
การเกษตร รวมงบ

    คา่ครภุณัฑ์

    คา่ใชส้อย 770,000 1,120,000
    คา่วัสดุ 80,000         365,000 

งบดาํเนนิงาน 953,000      1,588,000 
    คา่ตอบแทน 103,000 103,000

งบบคุลากร 2,208,660 2,208,660
    เงนิเดอืน (ฝ่าย 2,208,660 2,208,660

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งา
น

งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั

อตุสาหกรรมและ
งานกอ่สรา้ง รวมงบ

    คา่วัสดุ 10,000 10,000
รวม 145,788 242,458

งบดาํเนนิงาน 145,788 242,458
    คา่ใชส้อย 135,788 232,458

นนัทนาการ วฒันธรรมทอ้งถนิ
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รวม
จํานว

น
จํานว

น
รวม

จํานว
น

จํานว
น

จํานว
น

จํานว
น

จํานว
น

จํานว
น

จํานว
น

จํานว
น

จํานว
น

รวม
จํานว

น
รวม

จํานว
น

จํานว
น

16

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

รายไดจ้ากประปา 70,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมารายไดจ้ากสาธารณูปโภคและกจิการพาณชิย์
หรอืกจิการอนื ๆ

5,000 บาท

ดอกเบยี 150,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และ 75,000 บา

คา่ใบอนุญาตอนื ๆ 3,000 บาท
ประมาณการไวเ้นอืงจากคาดวา่จะไดรั้บ
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 150,000 บา

ประมาณการไวเ้นอืงจากคาดวา่จะไดรั้บ
คา่ใบอนุญาตเกยีวกบัการควบคมุอาคาร 2,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

คา่ปรับการผดิสญัญา 150,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาคา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สําหรับกจิการที
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

5,000 บาท

ประมาณการไวเ้นอืงจากคาดวา่จะไดรั้บ
คา่ธรรมเนยีมอนื ๆ 2,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

คา่ธรรมเนยีมเกยีวกบัทะเบยีนพาณชิย์ 1,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาคา่ธรรมเนยีมเกยีวกบัการขดุดนิและถมดนิ 2,000 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาคา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอย 150,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนุญาต 316,000 บา
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตการขายสรุา 1,000 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาภาษีป้าย 10,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

รายไดจ้ดัเก็บเอง
หมวดภาษอีากร 160,000 บา

ภาษีทดีนิและสงิปลกูสรา้ง 150,000 บาท

ประมาณการรายรบั 39,985,000   บาท  แยก

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทวัไป
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลลําพนู

อําเภอบา้นนาสาร  จังหวัดสรุาษฎรธ์านี
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จํานว

น
จํานว

น
จํานว

น
จํานว

น
จํานว

น
จํานว

น
จํานว

น
จํานว

น
จํานว

น
จํานว

น

รวม
จํานว

น
เงนิอดุหนุนทัวไป ######## บาท
ประมาณการใกลเ้คยีงกบัยอดวงเงนิรวมที
ไดรั้บจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมารายไดท้รีฐับาลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ
หมวดเงนิอดุหนุน ######## บา

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชนํ้าบาดาล 15,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาภาษีจัดสรรอนื ๆ 10,000 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาคา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมายทดีนิ1,200,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 40,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาเงนิทเีก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาติ 5,000 บาท

ประมาณการไวเ้นอืงจากคาดวา่จะไดรั้บ
คา่ภาคหลวงแร่ 250,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

ภาษีการพนัน 1,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาคา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนยีมตามกฎหมาย
วา่ดว้ยป่าไม ้

3,000 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาภาษีสรรพสามติ 4,500,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

ภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 4,000,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาภาษีธรุกจิเฉพาะ 150,000 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมาภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ######## บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

รายไดท้รีฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ
หมวดภาษจีดัสรร ######## บา

ภาษีรถยนต์ 1,000,000 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมารายไดเ้บ็ดเตล็ดอนื ๆ 10,000 บาท
ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณที
ผา่นมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 110,000 บา
คา่ขายแบบพมิพแ์ละคํารอ้ง 100,000 บาท



ปี 2564 ปี 2565

63,025.00 139,491.0
0 26.31 %

4,401.00 5,580.00 26.31 %
6,670,600

.00
8,178,000

.00 33.75 %

1,169,600
.00

1,480,800
.00 -1.08 % 17

74,000.00 84,000.00 7.14 %

1,277,323
.00

772,721.0
0 -57.6 %

0.00 419,200.0
0 4.82 %

112,104.0
0

140,000.0
0 7.14 %

479,600.0
0 0.00 0 %

9,850,653
.00

11,219,79
2.00

9,850,653
.00

11,219,79
2.00รวมงบกลาง 8,375,132.00

13,593,04
6

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ (กบท.) 248,400.0
0 0

รวมงบกลาง 8,375,132.00
13,593,04

6

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ 
(ก.บ.ท.) 0.00 439,400

เงนิสมทบกองทนุหลักประกนัสขุภาพระดับทอ้งถนิหรอืพนืที 112,014.0
0 150,000

เงนิสํารองจา่ย 512,903.0
0 327,611

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เบยียังชพีความพกิาร 1,023,200.
00 1,464,800

เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 72,000.00 90,000

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 3,653.00 7,048

เบยียังชพีผูส้งูอายุ 6,326,100.
00

10,938,00
0

งบกลาง

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 76,862.00 176,187

งบกลาง
งบกลาง

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566
แผนงานงบกลาง

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลลําพนู

อําเภอบา้นนาสาร    จังหวัดสรุาษฎรธ์านี



9,850,653
.00

11,219,79
2.00

9,850,653
.00

11,219,79
2.00

514,080.0
0 0.00 0 %

0.00 514,080.0
0 0 %

42,120.00 42,120.00 0 %

42,120.00 42,120.00 0 %

79,200.00 86,400.00 0 %

1,202,400
.00

622,960.0
0 22.51 %

1,879,920
.00

1,307,680
.00

2,358,423
.00

3,990,390
.00 2.18 %

7,440.00 93,680.00 48.85 %

84,000.00 168,000.0
0 0 %

693,600.0
0

976,200.0
0 20.42 %คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 646,320.0

0 1,175,520

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 101,504.0
0 139,440

เงนิประจําตําแหน่ง 136,500.0
0 168,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 2,170,941.
00 4,077,300

คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการ
สภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

1,343,520.
00 763,200

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,028,240.00 1,447,920

คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120

คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทปีรกึษานายกเทศมนตร ีนายก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 86,400.00 86,400

คา่ตอบแทนรายเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 0.00 514,080

คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 514,080.0
0 0

งานบรหิารทวัไป
งบบคุลากร

รวมแผนงานงบกลาง 8,375,132.00
13,593,04

6
แผนงานบรหิารงานทวัไป

รวมงบกลาง 8,375,132.00
13,593,04

6



55,000.00 108,000.0
0 22.22 %

3,198,463
.00

5,336,270
.00
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5,078,383
.00

6,643,950
.00

12,000.00 270,000.0
0 -92.59 %

0.00 5,000.00 0 %
224,400.0

0
250,000.0

0 0 %

0.00 30,000.00 -16.67 %

263,550.0
0
555,000.0

0

58,997.00 65,000.00 -23.08 %

364,646.0
0

380,000.0
0 -34.21 %

0.00 5,000.00 600 %
0.00 0.00 100 %
0.00 5,000.00 -100 %

0.00 40,000.00 -100 %

15,280.00 30,000.00 -33.33 %รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 11,195.00 20,000

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

คา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื 0.00 0

คา่รังวัดออกหรอืตรวจสอบทสีาธารณประโยชน์ 6,665.00 0

คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 0.00 35,000
คา่เบยีประกนั 0.00 20,000

คา่โฆษณาและเผยแพร่ 60,000.00 50,000

คา่จา้งเหมาบรกิาร 331,868.0
0 250,000

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/
ลกูจา้งประจํา 0.00 25,000

รวมคา่ตอบแทน 180,780.0
0 300,000

คา่เชา่บา้น 168,400.0
0 250,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ 0.00 20,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000

งบดาํเนนิงาน
คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 3,106,265.00 5,692,260

รวมงบบคุลากร 5,134,505.00 7,140,180

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 51,000.00 132,000



0.00 5,000.00 0 %

8,252.00 70,000.00 0 %

0.00 220,000.0
0 -100 %

0.00 90,000.00 -22.22 %

0.00 0.00 100 %

38,345.68 100,000.0
0 -50 %

485,520.6
8
1,010,000

.00
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69,063.00 80,000.00 0 %

1,749.00 10,000.00 -50 %

4,240.00 10,000.00 0 %

3,500.00 10,000.00 0 %

87,200.00 100,000.0
0 20 %

0.00 10,000.00 0 %

165,752.0
0
220,000.0

0

167,627.1
0

180,000.0
0 -11.11 %

2,025.51 5,000.00 0 %

คา่ไฟฟ้า 161,536.6
8 160,000

คา่บรกิารโทรศัพท์ 2,680.35 5,000

รวมคา่วสัดุ 198,209.05 235,000

คา่สาธารณูปโภค

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 84,905.00 120,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 9,815.00 10,000

วัสดงุานบา้นงานครัว 0.00 10,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 10,000

วัสดสํุานักงาน 85,334.05 80,000

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 18,155.00 5,000

รวมคา่ใชส้อย 501,888.6
8 583,000

คา่วสัดุ

โครงการปรับปรงุภมูทิัศนบ์รเิวณททํีาการสํานักงาน อบต. 0.00 13,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 21,597.68 50,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง 0.00 0

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0.00 70,000

คา่ชดใชค้า่เสยีหายหรอืสนิไหมทดแทน 0.00 5,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 70,563.00 70,000



42,136.00 70,000.00 -28.57 %

79,073.00 105,000.0
0 -23.81 %

0.00 10,000.00 0 %

290,861.6
1
370,000.0

0
1,205,684

.29
2,155,000

.00

0.00 22,490.00 -100 %

5,966.00 0.00 0 %
0.00 2,900.00 -100 %

5,800.00 0.00 0 %

13,900.00 7,200.00 -100 %

0.00 16,800.00 -100 %

0.00 1,350.00 -100 %

0.00 15,000.00 -100 %

20

0.00 19,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

34,000.00 0.00 0 %เครอืงคอมพวิเตอร ์All In One สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0

เครอืงทํานํารอ้น-นําเย็น 5,800.00 0
ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว

เครอืงตัดหญา้ (แบบขอ้แข็ง) 0.00 0

โตะ๊พับเอนกประสงค์ 0.00 0
โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 3840x2160 พกิเซล ขนาด 43 นวิ 0.00 0

โตะ๊ทํางาน 0.00 0

โตะ๊ประชมุ 0.00 0

ตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 0
ตูเ้หล็ก 0.00 0

เครอืงปรับอากาศแบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตงั) 0.00 0

เครอืงแสกนลายนวิมอื ชนดิบนัทกึเวลาเขา้ออกงาน 0.00 0

คา่ครภุณัฑ์
ครภุณัฑสํ์านักงาน

รวมงบดาํเนนิงาน 1,179,566.
76 1,423,000

งบลงทนุ

คา่เชา่พนืทเีว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวขอ้ง 0.00 10,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 298,689.0
3 305,000

คา่บรกิารไปรษณยี์ 49,514.00 50,000

คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 84,958.00 80,000



0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 7,500.00 -100 %

11,600.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

71,266.00 92,240.00

71,266.00 92,240.00

6,355,333
.29

8,891,190
.00

1,027,970
.00

1,301,220
.00 4.05 %

22,650.00 31,200.00 -23.08 %

42,000.00 42,000.00 0 %

419,100.0
0

445,200.0
0 2.88 %

32,653.00 33,420.00 -14.72 %

1,544,373
.00

1,853,040
.00

1,544,373
.00

1,853,040
.00

คา่ตอบแทน

รวมงบบคุลากร 1,302,732.00 1,906,440

งบดาํเนนิงาน

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 25,870.00 28,500

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,302,732.00 1,906,440

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 241,980.0
0 458,040

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 957,498.0
0 1,353,900

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 35,384.00 24,000

งบบคุลากร
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงานบรหิารทวัไป 6,371,571.
76 8,563,180

งานบรหิารงานคลงั

รวมคา่ครภุณัฑ์ 57,500.00 0

รวมงบลงทนุ 57,500.00 0

เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 0

อปุกรณอ์า่นบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) 2,100.00 0

เครอืงคอมพวิเตอรสํ์าหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 33,700.00 0
เครอืงพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึ พรอ้มตดิตงัถังหมกึ 0.00 0

เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ สําหรับงานสํานักงาน 15,900.00 0



167,850.0
0

150,000.0
0 0 %

0.00 30,000.00 0 %

60,000.00 96,000.00 -1.04 %
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0.00 45,000.00 11.11 %

246,450.0
0
321,000.0

0

159,835.0
0

249,950.0
0 8.02 %

0.00 15,000.00 0 %

60,328.00 70,000.00 0 %

0.00 45,000.00 55.56 %

0.00 0.00 0 %

7,050.00 30,000.00 66.67 %

227,213.0
0
409,950.0

0

34,797.00 70,000.00 7.14 %

0.00 10,000.00 50 %

วัสดสํุานักงาน 54,573.95 75,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 15,000

รวมคา่ใชส้อย 520,110.0
0 475,000

คา่วสัดุ

โครงการพัฒนาประสทิธภิาพการจัดเก็บรายได ้และการ 150,000.0 0

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 14,450.00 50,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 91,060.00 70,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0.00 70,000

รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร 0.00 15,000

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร 264,600.0
0 270,000

รวมคา่ตอบแทน 268,500.0
0 325,000

คา่ใชส้อย

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/
ลกูจา้งประจํา 0.00 50,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 30,000

คา่เชา่บา้น 56,000.00 95,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ

198,750.0
0 150,000



1,700.00 10,000.00 50 %

13,920.00 20,000.00 25 %

50,417.00 110,000.00
524,080.0

0
840,950.0

0

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 3,100.00 -100 %

17,500.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00 0 % 22

18,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 1,950.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

33,800.00 0.00 0 %

0.00 8,900.00 -100 %

11,200.00 11,600.00 -100 %

95,500.00 35,550.00

เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 115,900.00 0

เครอืงคอมพวิเตอร ์All In One สําหรับงานสํานักงาน 50,400.00 0

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที 0.00 0

รถจักรยานยนต์ 54,800.00 0
ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

พัดลมตดิผนัง 0.00 0
ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่

ชนัวางแฟ้มเอกสาร 0.00 0

โตะ๊ทํางาน 8,000.00 0

เครอืงทําลายเอกสาร 0.00 0

เครอืงปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตงั) 0.00 0

เกา้อสํีานักงาน 2700.00 0

ครภุณัฑสํ์านักงาน

เกา้อแีถว 3 ทนัีง 0.00 0

งบลงทนุ
คา่ครภุณัฑ์

รวมคา่วสัดุ 86,983.95 130,000

รวมงบดาํเนนิงาน 875,593.9
5 930,000

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 0.00 15,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 32,410.00 25,000



95,500.00 35,550.00

2,163,953
.00

2,729,540
.00

8,519,286
.29

11,620,73
0.00

300.00 0.00 0 %
600.00 0.00 0 %

42,520.00 0.00 0 %

43,420.00 0.00

43,420.00 0.00

43,420.00 0.00

15,300.00 40,000.00 0 % 23

15,300.00 40,000.00

0.00 600.00 -100 %
0.00 600.00 -100 %

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ 0.00 0
โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล 0.00 0

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ 0.00 40,000

รวมคา่ตอบแทน 0.00 40,000

งบดาํเนนิงาน
คา่ตอบแทน

รวมงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการรกัษาความสงบภายใน 6,000.00 0

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

รวมคา่ใชส้อย 6,000.00 0

รวมงบดาํเนนิงาน 6,000.00 0

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล 0.00 0
โครงการอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจําองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ ปีงบประมาณ 2564 0.00 0

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่   6,000.00 0

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการรกัษาความสงบภายใน
งบดาํเนนิงาน

รวมแผนงานบรหิารงานทวัไป 8,665,797.
71

11,399,62
0

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงบลงทนุ 115,900.0
0 0

รวมงานบรหิารงานคลงั 2,294,225.95 2,836,440



0.00 ######## 100 %
0.00 ######## 100 %

0.00 214,308.00

0.00 15,000.00 100 %

0.00 15,000.00

15,300.00 269,308.00

15,300.00 269,308.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

0.00 150,000.0
0 -33.33 %

0.00 150,000.00

0.00 150,000.00

0.00 150,000.00

58,720.00 419,308.00 24รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 88,000.00 384,308

แผนงานการศกึษา

รวมงบดาํเนนิงาน 0.00 101,200

รวมงานจราจร 0.00 101,200

วัสดจุราจร 0.00 100,000

รวมคา่วสัดุ 0.00 100,000

รวมคา่ใชส้อย 0.00 1,200
คา่วสัดุ

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปี 0.00 600
โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาล 0.00 600

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

งานจราจร
งบดาํเนนิงาน

รวมงบดาํเนนิงาน 82,000.00 283,108

รวมงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 82,000.00 283,108

วัสดเุครอืงดับเพลงิ 82,000.00 30,000

รวมคา่วสัดุ 82,000.00 30,000

รวมคา่ใชส้อย 0.00 213,108

คา่วสัดุ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 0.00 169,588
โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตั ิ 0.00 43,520



1,240,280
.00

1,704,240
.00 4.2 %

164,500.0
0

168,000.0
0 0 %

603,840.0
0

753,000.0
0 3.01 %

0.00 24,000.00 0 %

2,008,620
.00

2,649,240
.00

2,008,620
.00

2,649,240
.00

0.00 60,000.00 0 %

0.00 35,000.00 20 %

3,100.00 95,000.00

0.00 108,000.0
0 0 %

84,670.00 0.00 0 %

84,670.00 108,000.00

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0.00 0

รวมคา่ใชส้อย 0.00 108,000

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร 0.00 108,000

รวมคา่ตอบแทน 1,650.00 102,000

คา่ใชส้อย

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/
ลกูจา้งประจํา 0.00 42,000

คา่ตอบแทน

คา่เชา่บา้น 0.00 60,000

รวมงบบคุลากร 1,764,320.00 2,743,560

งบดาํเนนิงาน

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 20,000.00 24,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,764,320.00 2,743,560

เงนิวทิยฐานะ 77,000.00 168,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 499,900.0
0 775,680

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 1,167,420.
00 1,775,880

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา
งบบคุลากร



87,770.00 203,000.00

0.00 135,000.0
0 -100 %

25

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 145,000.00

0.00 145,000.00
2,096,390

.00
2,997,240

.00

0.00 800.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

147,900.0
0 0.00 0 %

93,790.00 0.00 0 %

414,200.0
0 0.00 0 %

0.00 170,000.0
0 -100 %

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (เงนิ
อดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

387,500.0
0 0

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา(คา่สอื
การเรยีนการสอน,คา่วัสดกุารศกึษาและเครอิงเลน่พัฒนาการ) 0.00 0

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (เงนิ
อดุหนุนสําหรับสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอนของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

153,000.0
0 0

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (เงนิ
อดุหนุนสําหรับสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก)

101,700.0
0 0

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 0.00 0
โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 0.00 48,800

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
งบดาํเนนิงาน

รวมงบลงทนุ 0.00 0

รวมงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา 1,765,970.00 2,953,560

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ีชนดิ Network แบบท ี1 
(20 หนา้/นาท)ี 0.00 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0.00 0

เครอืงปรับอากาศแบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตงั) 0.00 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

คา่ครภุณัฑ์
ครภุณัฑสํ์านักงาน

รวมงบดาํเนนิงาน 1,650.00 210,000

งบลงทนุ



0.00 113,000.0
0 -100 %

0.00 490,000.0
0 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 11,050.00 -100 %

0.00 10,000.00 0 % 26

655,890.0
0
794,850.0

0

0.00 10,000.00 100 %

0.00 955,106.0
0 9.06 %

848,861.0
0 0.00 0 %

848,861.0
0
965,106.0

0
1,504,751

.00
1,759,956

.00

1,344,400
.00 0.00 0 %เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,223,380.

00 0

เงนิอดุหนนุ
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

รวมงบดาํเนนิงาน 1,369,913.
56 1,886,675

งบเงนิอดุหนนุ

คา่อาหารเสรมิ (นม) 727,713.5
6 0

รวมคา่วสัดุ 727,713.56 1,061,600

วัสดสํุานักงาน 0.00 20,000

วัสดงุานบา้นงานครัว 0.00 1,041,600

รวมคา่ใชส้อย 642,200.0
0 825,075

คา่วสัดุ

โครงการอบรมพัฒนาครผููด้แูลเด็กและบคุลากรทางการ
ศกึษาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 0.00 0

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0.00 10,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา 
(คา่อาหารกลางวัน ศพด.) 0.00 488,775
โครงการอบรมพัฒนาครผููด้แูลเด็กและบคุลากรทางการ
ศกึษา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 0.00 8,650

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา (คา่
สอืการเรยีนการสอน,คา่วัสดกุารศกึษา และเครอืงเลน่
พัฒนาการ)

0.00 161,500
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา (คา่
หนังสอืเรยีน,คา่อปุกรณก์ารเรยีน,คา่เครอืงแบบนักเรยีน 
และคา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน)

0.00 107,350

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา(คา่
หนังสอืเรยีน,คา่อปุกรณก์ารเรยีน,คา่เครอืงแบบนักเรยีนและ
คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน)

0.00 0

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
(คา่อาหารกลางวันศพด.) 0.00 0



0.00 1,596,000
.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
1,344,400

.00
1,596,000

.00
1,344,400

.00
1,596,000

.00
2,849,151

.00
3,355,956

.00
4,945,541

.00
6,353,196

.00

0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

66,165.00 0.00 0 %

0.00 62,748.00 -100 % 27

0.00 0.00 100 %

0.00 73,000.00 -100 %

66,165.00 145,748.00

0.00 10,000.00 0 %

คา่วสัดุ

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 10,000

โครงการระบบบรกิารแพทยฉุ์กเฉนิองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ลําพนู 0.00 0

รวมคา่ใชส้อย 68,594.00 153,848

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนัุขบา้(ตามโครงการ
สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้) 0.00 0

โครงการระบบบรกิารแพทยฉุ์กเฉนิ องคก์ารบรหิารสว่น 0.00 73,000

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนัุขบา้ 0.00 70,848

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนัุขบา้ 68,594.00 0

คา่จา้งเหมาบรกิาร 0.00 10,000

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอนื
งบดาํเนนิงาน

รวมแผนงานการศกึษา 4,359,263.56 6,604,235

แผนงานสาธารณสขุ

รวมงบเงนิอดุหนนุ 1,223,380.
00 1,764,000

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 2,593,293.56 3,650,675

เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 0.00 1,764,000

รวมเงนิอดุหนนุ 1,223,380.
00 1,764,000

เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 0.00 0



0.00 10,000.00 0 %

0.00 30,000.00 -33.33 %

0.00 50,000.00

66,165.00 195,748.00

66,165.00 195,748.00

66,165.00 195,748.00

811,500.0
0 0.00 0 %

42,000.00 0.00 0 %

233,232.0
0 0.00 0 %

29,360.00 0.00 0 %

1,116,092
.00 0.00

1,116,092
.00 0.00

36,000.00 0.00 0 %คา่เชา่บา้น 36,000.00 0

งบดาํเนนิงาน
คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,070,700.00 0

รวมงบบคุลากร 1,070,700.00 0

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 240,240.0
0 0

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 36,000.00 0

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 752,460.0
0 0

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000.00 0

งบบคุลากร
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอนื 75,944.00 193,848

รวมแผนงานสาธารณสขุ 75,944.00 193,848

รวมคา่วสัดุ 7,350.00 40,000

รวมงบดาํเนนิงาน 75,944.00 193,848

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 0.00 10,000

วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 7,350.00 20,000



6,700.00 0.00 0 %

42,700.00 0.00
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432,000.0
0 0.00 0 %

443,250.0
0 0.00 0 %

875,250.0
0 0.00

23,849.00 0.00 0 %

147,000.0
0 0.00 0 %

5,340.00 0.00 0 %

23,200.00 0.00 0 %

199,389.0
0 0.00

1,117,339
.00 0.00

0.00 0.00 0 %
4,500.00 0.00 0 %

3,959.00 0.00 0 %

11,770.00 0.00 0 %ลอ้วัดระยะทาง 0.00 0

ครภุณัฑสํ์ารวจ
เทปวัดระยะ 0.00 0

เกา้อสํีานักงาน 2,800.00 0
ตูเ้ก็บแฟ้มเอกสาร 9,000.00 0

คา่ครภุณัฑ์
ครภุณัฑสํ์านักงาน

รวมงบดาํเนนิงาน 534,121.0
0 0

งบลงทนุ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 19,000.00 0

รวมคา่วสัดุ 40,721.00 0

วัสดกุอ่สรา้ง 0.00 0

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 5,024.00 0

คา่วสัดุ

วัสดสํุานักงาน 16,697.00 0

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0.00 0

รวมคา่ใชส้อย 449,300.0
0 0

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร 449,300.0
0 0

รวมคา่ตอบแทน 44,100.00 0

คา่ใชส้อย

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 8,100.00 0



0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

20,229.00 0.00

20,229.00 0.00

2,253,660
.00 0.00
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0.00 0.00 0 %
0.00 0.00

38,618.00 0.00 0 %

38,618.00 0.00

38,618.00 0.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

งบเงนิอดุหนนุ
เงนิอดุหนนุ

รวมคา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 130,000.0 0
รวมงบลงทนุ 130,000.0 0

คา่ปรับปรงุทดีนิและสงิกอ่สรา้ง
โครงการปรับปรงุศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.ลําพนู 130,000.0 0

งบลงทนุ
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

รวมคา่วสัดุ 20,250.00 0

รวมงบดาํเนนิงาน 63,750.00 0

คา่วสัดุ

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 20,250.00 0

คา่จา้งเหมาบรกิาร 43,500.00 0
รวมคา่ใชส้อย 43,500.00 0

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

งานไฟฟ้าและประปา
งบดาํเนนิงาน

รวมงบลงทนุ 42,600.00 0

รวมงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน 1,647,421.
00 0

เครอืงพมิพแ์บบฉดีหมกึ (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ 6,200.00 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 42,600.00 0

เครอืงคอมพวิเตอร ์All In One สําหรับงานสํานักงาน 16,800.00 0
เครอืงพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึพรอ้มตดิตงัถังหมกึ 7,800.00 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์



672,407.2
6 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

672,407.2
6 0.00

672,407.2
6 0.00

711,025.2
6 0.00 30

0.00 200,000.0
0 8 %

260,975.0
0

400,000.0
0 -12.5 %

693,600.0
0

454,000.0
0 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
954,575.0

0
1,054,000

.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 30,000

คา่วสัดุ
วัสดงุานบา้นงานครัว 12,400.00 0

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0.00 50,000

รวมคา่ใชส้อย 939,538.1
8 636,000

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
โครงการเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยแบบ
มสีว่นรว่ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ..... ภายใตก้ารขับเคลอืน
ยทุธศาสตรจั์งหวัดสรุาษฎรธ์าน ีการปฏบิตังิานดา้นการ
บรหิารจัดการขยะมลูฝอยชมุชน "จังหวัดสะอาด"

0.00 20,000

คา่บรกิารกําจัดขยะมลูฝอย 246,455.0
0 350,000

คา่บรกิารเก็บขยะมลูฝอย 693,083.1
8 0

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร 0.00 216,000

งบดาํเนนิงาน
คา่ใชส้อย

รวมงานไฟฟ้าและประปา 352,225.5
6 193,375

งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสงิปฏกิลู

รวมเงนิอดุหนนุ 158,475.5
6 193,375

รวมงบเงนิอดุหนนุ 158,475.5
6 193,375

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายซอยตลาดนัด หมูท่2ี 0.00 110,895
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายซอยสวุรรณ 4 หมูท่ ี7 0.00 82,480

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าใหก้บับรเิวณถนน 158,475.5 0
เงนิอดุหนุนรัฐวสิาหกจิ

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะใหก้บั
บรเิวณถนนสายชลประทานเหนอื หมูท่ ี4 ตําบลลําพนู 
อําเภอบา้นนาสาร จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

0.00 0



0.00 150,000.0
0 20 %

0.00 15,000.00 0 %

0.00 165,000.00
954,575.0

0
1,219,000

.00
954,575.0

0
1,219,000

.00
3,919,260

.26
1,219,000

.00

0.00 0.00 100 % 31

0.00 24,900.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 35,100.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,900.00 -100 %

0.00 70,900.00

0.00 70,900.00รวมงบดาํเนนิงาน 29,870.00 67,800

โครงการสง่เสรมิความเขม้แข็งของชมุชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง (หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ) 0.00 0

รวมคา่ใชส้อย 29,870.00 67,800

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรใีนเขตตําบลลําพนู 0.00 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรใีนเขตตําบลลําพนู 15,120.00 0

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 14,750.00 0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ีในเขตตําบลลําพนู 0.00 42,900

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 0.00 24,900

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 0.00 0

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน
งบดาํเนนิงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,951,584.
74 1,054,375

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

รวมงบดาํเนนิงาน 951,938.1
8 861,000

รวมงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสงิปฏกิลู 951,938.1
8 861,000

วัสดเุครอืงแตง่กาย 0.00 15,000

รวมคา่วสัดุ 12,400.00 225,000

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 0.00 180,000



0.00 70,900.00

0.00 70,900.00

0.00 0.00 100 %

0.00 20,894.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 16,886.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 22,650.00 -100 %

0.00 20,045.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 500.00 -100 %

0.00 80,975.00

0.00 10,000.00 0 % 32

0.00 10,000.00

0.00 90,975.00รวมงบดาํเนนิงาน 0.00 145,788

วัสดกุฬีา 0.00 10,000

รวมคา่วสัดุ 0.00 10,000

รวมคา่ใชส้อย 0.00 135,788

คา่วสัดุ

โครงการแขง่ขันกฬีาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 0.00 0

โครงการแขง่ขันกฬีาอปท.คัพ อําเภอบา้นนาสาร 0.00 0

โครงการแขง่ขันกฬีาฟตุบอลสระบวัคัพ 0.00 19,990
โครงการแขง่ขันกฬีาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 0.00 54,970

โครงการแขง่ขันกฬีาฟตุบอลลําพนูคัพ 0.00 0

โครงการแขง่ขันกฬีาฟตุบอลสระบวัคัพ 0.00 0

โครงการแขง่ขันกฬีา อปท.คัพ อําเภอบา้นนาสาร 0.00 20,444

โครงการแขง่ขันกฬีาฟตุบอลลําพนูคัพ 0.00 19,490

โครงการเขา้รว่มการแขง่ขันกฬีากบัหน่วยงานอนื (อบจ.สุ 0.00 20,894
โครงการเขา้รว่มการแขง่ขันกฬีากบัหน่วยงานอนื(อบจ.สุ
ราษฎรธ์านคีัพ) 0.00 0

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

งานกฬีาและนนัทนาการ
งบดาํเนนิงาน

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 29,870.00 67,800

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 29,870.00 67,800



0.00 90,975.00

0.00 0.00 100 %

27,430.00 0.00 0 %

0.00 25,800.00 -100 %

23,663.00 0.00 0 %

0.00 23,863.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 450.00 -100 %

0.00 16,495.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

12,495.00 0.00 0 %

63,588.00 66,608.00

63,588.00 66,608.00

63,588.00 66,608.00

63,588.00 157,583.00รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 43,708.00 242,458

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รวมงบดาํเนนิงาน 43,708.00 96,670

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 43,708.00 96,670

โครงการสมโภชนศ์าลหลักเมอืงลําพนู 0.00 0

รวมคา่ใชส้อย 43,708.00 96,670

โครงการสมโภชนศ์าลหลักเมอืงตําบลลําพนู 0.00 0

โครงการสมโภชนศ์าลหลักเมอืงตําบลลําพนู 0.00 32,400

โครงการนําเด็กเขา้วัด 0.00 450
โครงการนําเด็กเขา้วัด 0.00 0

โครงการจัดงานประเพณวีันลอยกระทง 0.00 0

โครงการจัดงานประเพณวีันลอยกระทง 0.00 35,420

โครงการงานประเพณขีวัญขา้ว 0.00 0

โครงการงานประเพณลีอยกระทง 23,663.00 0

โครงการงานประเพณขีวัญขา้ว 0.00 28,400

โครงการงานประเพณขีวัญขา้ว 20,045.00 0

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ
งบดาํเนนิงาน

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 0.00 145,788
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0.00 873,860.0
0 38.77 %

0.00 24,000.00 0 %

0.00 42,000.00 0 %

0.00 394,800.0
0 114.29 %

0.00 55,200.00 52.17 %

0.00 1,389,860.00

0.00 1,389,860.00

0.00 20,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 48,000.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %

0.00 103,000.00
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/
ลกูจา้งประจํา 0.00 25,000

รวมคา่ตอบแทน 0.00 103,000

คา่เชา่บา้น 0.00 48,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ 0.00 20,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000

งบดาํเนนิงาน
คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 0.00 2,208,660

รวมงบบคุลากร 0.00 2,208,660

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 0.00 846,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 0.00 84,000

เงนิเพมิตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 0.00 24,000

เงนิประจําตําแหน่ง 0.00 42,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถนิ 0.00 1,212,660

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา
งบบคุลากร



0.00 450,000.0
0 48.89 %

0.00 40,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 50,000.00 0 %

0.00 550,000.00

0.00 30,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 35,000.00 -28.57 % 34

0.00 15,000.00 0 %

0.00 90,000.00

0.00 743,000.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %รถบรรทกุ (ดเีซล) 0.00 710,000

โตะ๊พับอเนกประสงค์ 0.00 2,200
ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่

เกา้อสํีานักงาน 0.00 4,650
ตูว้างแฟ้มเอกสาร 0.00 4,800

คา่ครภุณัฑ์
ครภุณัฑสํ์านักงาน

รวมงบดาํเนนิงาน 0.00 938,000

งบลงทนุ

วัสดอุนื 0.00 0

รวมคา่วสัดุ 0.00 65,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 10,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 0.00 25,000

คา่วสัดุ

วัสดสํุานักงาน 0.00 30,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0.00 50,000

รวมคา่ใชส้อย 0.00 770,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 40,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0.00 10,000

คา่จา้งเหมาบรกิาร 0.00 670,000

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ



0.00 50,000.00 -100 %

0.00 50,000.00

0.00 50,000.00

0.00 2,182,860.00

0.00 300,000.0
0 -50 %

0.00 400,000.0
0 -37.5 %

0.00 700,000.00

0.00 100,000.0
0 0 %

0.00 220,000.0
0 -31.82 %

0.00 50,000.00 0 % 35

0.00 370,000.00

0.00 350,000.0
0 -14.29 %

0.00 350,000.00รวมคา่สาธารณูปโภค 0.00 0

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 0.00 0

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 0.00 50,000

รวมคา่วสัดุ 0.00 300,000

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 0.00 100,000

วัสดกุอ่สรา้ง 0.00 150,000

รวมคา่ใชส้อย 0.00 400,000

คา่วสัดุ

คา่จา้งเหมาบรกิาร 0.00 150,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0.00 200,000

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

งานกอ่สรา้ง
งบดาํเนนิงาน

รวมงบลงทนุ 0.00 721,650

รวมงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 0.00 3,868,310

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ 0.00 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0.00 721,650

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์



0.00 1,420,000.00

0.00 25,573.00 -100 %

10,593.00 0.00 0 %

0.00 100,000.0
0 -100 %

10,593.00 125,573.00

0.00 59,310.00 -100 %

0.00 262,000.0
0 -100 %

0.00 355,000.0
0 -100 %

0.00 426,000.0
0 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 461,000.0
0 -100 %

0.00 0.00 0 % 36โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอยกลัวเมยี 485,000.0 0

โครงการกอ่สรา้งประตทูางเขา้และออก พรอ้มกอ่สรา้งรัวของ
 อบต.ลําพนู 0.00 0

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทางสายซอย
เขาตังกวน (ชว่งท ี2)         หมูท่ ี2 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งทางนําลน้ผา่นคลองลําพนู หมูท่7ี 0.00 950,000

โครงการปรับปรงุตอ่เตมิอาคารสํานักงาน อบต.ลําพนู 0.00 0

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ

คา่ตอ่เตมิหรอืดัดแปลงอาคาร หรอืสงิปลกูสรา้งตา่ง ๆ

โครงการปรับปรงุตอ่เตมิศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นเขานอ้ย 0.00 0

คา่ตดิตงัระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ ซงึเป็นการตดิตังครังแรกในอาคาร
หรอืสถานทรีาชการพรอ้มการกอ่สรา้ง หรอืภายหลังการกอ่สรา้ง

คา่ตดิตงัระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ พรอ้มคา่แรงของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเขานอ้ย 0.00 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0.00 0

คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

โคมไฟฟ้า 0.00 0

ครภุณัฑก์อ่สรา้ง

เครอืงตบดนิ 0.00 0

ครภุณัฑก์ารเกษตร

เครอืงเลอืยโซย่นต์ 0.00 0

งบลงทนุ
คา่ครภุณัฑ์

รวมงบดาํเนนิงาน 0.00 700,000



495,000.0
0 0.00 0 %

224,000.0
0 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
478,000.0

0 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 152,000.0
0 -100 %

0.00 150,000.0
0 -100 %

0.00 100,000.0
0 0 %

1,197,000
.00

1,965,310
.00

1,207,593
.00

2,090,883
.00

1,207,593
.00

3,510,883
.00

1,207,593
.00

5,693,743
.00

งานสง่เสรมิการเกษตร

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3,603,000.00 6,430,310

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทนุ 3,603,000.
00 1,547,000

รวมงานกอ่สรา้ง 3,603,000.00 2,547,000

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(คา่ K) 0.00 100,000

รวมคา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 3,603,000.00 1,547,000

โครงการปรับปรงุศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นปลายธารราชรักษา 0.00 0

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(คา่ K)

โครงการปรับปรงุศาลาหมูบ่า้น หมูท่ ี2 0.00 497,000

โครงการปรับปรงุศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นคลองหาเหนอื 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลยีม (◌ฺ◌ฺBox Culvert) และ
กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นนายสมพร หมูท่ ี6

475,000.0
0 0

คา่ปรับปรงุทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายในชอ่ง-เขา 1,189,000. 0
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นหมาก-
คลองหาเหนอื (บรเิวณหัวสะพานบา้นหมาก) หมูท่ ี4

484,000.0
0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอยภายใน
ชมุชนเคหะ หมูท่ ี6 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอยสวุรรณ 1 485,000.0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอยเขาหนา้
แดง หมูท่ ี3 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอยประชา 485,000.0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอยเขาตัง
กวน หมูท่ ี2 0.00 0



0.00 10,000.00 50 %

0.00 10,000.00

0.00 10,000.00 37

0.00 10,000.00

9,230.00 0.00 0 %
9,230.00 0.00
9,230.00 0.00
9,230.00 0.00

9,230.00 10,000.00

97,000.00 0.00 0 %

155,900.0
0 0.00 0 %

252,900.0
0 0.00รวมคา่ใชส้อย 440,640.0

0 50,000

คา่วสัดุ

คา่จา้งเหมาบรกิาร 197,340.0
0 0

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 243,300.0
0 50,000

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

งานกจิการประปา
งบดาํเนนิงาน

รวมแผนงานการเกษตร 1,575.00 15,000

แผนงานการพาณิชย์

รวมงบดาํเนนิงาน 1,575.00 0
รวมงานสงิแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 1,575.00 0

วัสดกุารเกษตร 1,575.00 0
รวมคา่วสัดุ 1,575.00 0

งบดาํเนนิงาน
คา่วสัดุ

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 0.00 15,000

งานสงิแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ

รวมคา่วสัดุ 0.00 15,000

รวมงบดาํเนนิงาน 0.00 15,000

คา่วสัดุ

วัสดกุารเกษตร 0.00 15,000

งบดาํเนนิงาน



72,299.00 0.00 0 %

9,700.00 0.00 0 %

81,999.00 0.00

336,006.9
1 0.00 0 %

336,006.9
1 0.00

670,905.9
1 0.00 38

0.00 0.00 0 %

18,900.00 0.00 0 %

4,800.00 0.00 0 %

23,700.00 0.00

23,700.00 0.00

694,605.9
1 0.00

694,605.9
1 0.00

29,334,64
2.46

36,960,00
0.00

รวมทกุแผนงาน 29,106,47
8.05

39,985,00
0

รวมงานกจิการประปา 912,603.0
4 365,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 912,603.04 365,000

รวมคา่ครภุณัฑ์ 47,500.00 0

รวมงบลงทนุ 47,500.00 0

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์
คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑร์ะบบประปา 4,000.00 0

ปัมนําบาดาล 16,500.00 0

ปัมบาดาล 27,000.00 0

คา่ครภุณัฑ์
ครภุณัฑก์ารเกษตร

รวมงบดาํเนนิงาน 865,103.0
4 300,000

งบลงทนุ

คา่ไฟฟ้า 304,286.0
4   300,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 304,286.0
4 0

รวมคา่วสัดุ 120,177.00 15,000

คา่สาธารณูปโภค

วัสดกุอ่สรา้ง 91,377.00 0

วัสดอุนื 28,800.00 15,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตำบลลำพูน 

อำเภอบานนาสาร   จังหวัดสรุาษฎรธาน ี

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 39,985,000 บาท แยกเปน  

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 13,593,046 บาท 

  งบกลาง รวม 13,593,046 บาท 

   งบกลาง รวม 13,593,046 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 176,187 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ในอัตรารอยละ 5 ของ

คาตอบแทนและเงนิเพิ่มของพนักงานจาง พรอมหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเปน

เงินสมทบในอัตราเดียวกัน 

เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัประกันสังคม พ.ศ.2533 

2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง

วันที ่22 มกราคม 2557 เรื่องการจายเงินเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจาง 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 7,048 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายป ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง

และเงินเพ่ิมของพนักงานจาง โดยประมาณทั้งป 

เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัเงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

2. หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง

วันที ่24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 

      

   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จำนวน 10,938,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายสำหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุในตำบล

ตามประกาศบัญชรีายชื่อผูมสิีทธิรบัเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีอาย ุ60 ปบรบิูรณขึ้นไป 

และมีคณุสมบัตคิรบถวน ประจำปงบประมาณ 2566 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิม 

ข้ึน 3 ป ยอนหลัง และขอมูลจำนวนผูสูงอายุที่ไดบันทกึในระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบญัชีรายชื่อฯ 

เปนไปตามระเบียบ ดังนี ้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบีย้ยังชีพผูสูงอายุขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

  

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,464,800 บาท 



40 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพกิารหรือทุพพลภาพใน

ตำบล โดยคนพิการทีม่ีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทตอเดือน ในฐาน 

ขอมลูจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมสีิทธิรับเงนิเบี้ยความพิการ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มข้ึน 3 ป ยอนหลัง และขอมลู

จำนวนคนพิการที่ไดบันทกึในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน ขอมลูเบี้ยยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบัญชีรายช่ือ 

เปนไปตามระเบียบ ดังนี ้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในตำบล  ซึ่ง

เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรบัรองและทำการวินิจฉยัแลว โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธ์ิจะไดรับ

เบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  

      

   เงินสำรองจาย จำนวน 327,611 บาท 

      

  
เพื่อสำรองจาย เปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ

บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากสาธารณภัยอันไมสามารถคาดการณได

ลวงหนา เชน การเกิดสาธารณภยัตางๆ อุทกภัย วาตะภัย อัคคีภยั ภัยแลง ภัยหนาว   

หมอกควัน โรคตดิตอ โรคระบาด เปนตน  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลอืประชาชนตาม

อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.2561 

      

   รายจายตามขอผูกพัน       
    เงนิสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 439,400 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของขาราชการสวนทองถิ่น (กบท) ประจำป

งบประมาณ 2565 ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2500 โดยคำนวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบัทุกประเภท

ประจำป ตามงบประมาณรายจายทั่วไป  (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให/เงิน

บริจาคและเงนิอุดหนุน) 

เปนไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน ที่ มท 

0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21  ตุลาคม  2563 เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ

บำนาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

      

    เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรอืพ้ืนที่ตำบลลำพูน ไม

นอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขทีไ่ดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ  

      



41 

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 8,563,180 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,140,180 บาท 
   เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท 
   คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 514,080 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  ประกอบดวย 

1. นายกองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 20,400 บาท  

2. รองนายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท  

เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบรหิารสวนตำบล  

รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล รองประธาน 

สภาองคการบรหิารสวนตำบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล และเลขานุการ

สภาองคการบรหิารสวนตำบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

2.หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084  ลงวันที่ 

30  กันยายน 2554  เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

      

   คาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจำตำแหนง 

1. นายกองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 1,750 บาท  

2. รองนายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท 

 เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบลรอง

นายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตำบล เลขานกุารนายกองคการบริหารสวนตำบล และเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 

2.หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084  ลงวันที่   

30  กันยายน 2554  เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

      

   คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ 

1. นายกองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 1,750 บาท  

2. รองนายกองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 880 บาท  

เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
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ตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตำบล และ

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2557 

2.หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084  ลงวันที่  30 

กันยายน 2554  เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
   คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 86,400 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล เดือน

ละ 7,200 บาท  

เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน

ตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตำบล และ

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2557 

2.หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084  ลงวันที่  30

กันยายน 2554  เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

      

   คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
จำนวน 763,200 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลลำพูน   

1. ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล เดือนละ 11,220 บาท  

2. รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล เดือนละ 9,180 บาท 

3. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 7,200 บาท 

4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 5 คน เดือนละ 7,200 บาท  

เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน

ตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตำบล และ

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2557 

2.หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084  ลงวันที ่ 

30  กันยายน 2554  เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

      

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 5,692,260 บาท 



43 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 4,077,300 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตำบล จำนวน  11 อัตรา จำนวน  12  เดือน  ตาม

แผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 2) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย 

1. ปลัดองคการบรหิารสวนตำบล 

2. รองปลัดองคการบรหิารสวนตำบล 

3. หัวหนาสำนักปลดั อบต. 

4. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

5. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

6. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

7. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

8. เจาพนักงานธุรการปฏิบติังาน/ชำนาญงาน 

9. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบติังาน 

10. นิติกรปฏิบัติการ 

11. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

เปนไปตามประกาศ และหนังสือสัง่การ ดังน้ี 

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่41) พ.ศ.2564 

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรอืพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 139,440 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวนตำบลในหนวยงาน ประกอบดวย 

1. เงินคาตอบแทนรายเดือน ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ระดับกลาง เดือน

ละ 7,000 บาท 

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน/ชำนาญงาน เดือน

ละ 2,000 บาท 

3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน เดือนละ 2,000 บาท 

4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เดือนละ 620 บาท 

เปนไปตามประกาศ และหนังสือสัง่การ ดังน้ี 

1. พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

2. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับเงนิคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนของพนกังานสวนตำบล  พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงาน  

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทาง

การปฏิบัตเิก่ียวกับการเบิกจายเงนิหรือคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ

กำหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน

เปนรายเดือนเทากับอัตราเงนิประจำตำแหนง) 

3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ
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เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล  พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2564 
   เงินประจำตำแหนง จำนวน 168,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงของพนักงานสวนตำบลที่ไดรับตามที่ระเบียบกฎหมาย

กำหนด ประกอบดวย 

1. ปลัดองคการบรหิารสวนตำบล  เดือนละ 7,000 บาท 

2. รองปลัดองคการบรหิารสวนตำบล  เดือนละ 3,500 บาท 

3. หัวหนาสำนักปลดั อบต.  เดือนละ 3,500 บาท 

1. พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่41) พ.ศ.2564 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 1,175,520 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางในหนวยงาน จำนวน 9 อัตรา ประกอบดวย 

1. พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ประกอบดวย 

   1.1 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

   1.2 ผูชวยนักวิชาการสาธารณสขุ 

   1.3 พนักงานขับรถยนต 

   1.4 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

2. พนักงานจางทั่วไป  ตำแหนงคนงาน จำนวน 5  อัตรา  

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง  

กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จำนวน 132,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมของพนักงานจางในหนวยงาน  ประกอบดวย   

1. เงินเพิ่มของพนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา  ประกอบดวย 

   1.1 พนักงานขับรถยนต 

   1.2 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

2. เงินเพิ่มสำหรบัพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ   

จำนวน  1 อัตรา  ประกอบดวย 

   2.1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   

3. พนักงานจางทั่วไป  ตำแหนงคนงาน จำนวน 5 อัตรา  

เปนไปตามระเบียบ ดังนี ้

1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรือ่ง กำหนดหลักเกณฑ

และเงื่อนไขการใหพนักงานสวนตำบลไดรับเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลง

วันที ่13 สิงหาคม 2558 

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายจาย

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได (ฉบับที ่2) พ.ศ.2564 

3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑและ
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เงื่อนไขเก่ียวกับเงนิเพิ่มสำหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานท่ีมลีกัษณะเปนการเสีย่งภัยตอ

สุขภาพ พ.ศ.2564  
  งบดำเนินงาน รวม 1,423,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 300,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลทีร่ะเบียบกฎหมายใหเบิกจายได  เชน คาประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง  คาตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการซื้อหรือจาง คณะกรรมการดำเนินงานจางท่ีปรึกษา บุคคลหรอื

คณะกรรมการดำเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการกำหนด

ราคากลางงานกอสราง  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจางกอสรางและควบคมุงาน

กอสราง และเงนิตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013  ลงวันท่ี 26  สิงหาคม  2563   

เรื่อง ซกัซอมแนวทางการตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 

      

   คาตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏบิัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   คาเชาบาน จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตำบลซึ่งมีสิทธ์ิที่จะไดรับเงินสวัสดิการคาเชา

บานตามระเบียบฯ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร       
    เงนิชวยเหลือการศึกษาบตุรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตำบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

      

   คาใชสอย รวม 583,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    คาโฆษณาและเผยแพร จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

ประชาสมัพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทำ
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เอกสารประชาสมัพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  

พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจาย  

งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    คาจางเหมาบริการ จำนวน 250,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อใหผูรับจางกระทำอยางหนึ่งอยางใดซึ่ง

มิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครภุณัฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจาง คาเย็บหนงัสือหรือเขาปกหนังสือ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้ง

ประปา คาตดิตั้งโทรศัพท คาติดตัง้เครื่องรบัสญัญาณตางๆ คาจางเหมาจัดทำปาย

ประชาสมัพันธ ปายชื่อสำนักงาน หรือปายอ่ืนๆ ที่ไมมีลักษณะเปนสิง่กอสราง คาเชา

เครื่องถายเอกสาร และอื่นๆ  

เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1.เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28

พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ

รายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 

เรื่องหลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงนิคาจางเหมาบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

    คาธรรมเนียมตางๆ จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน คารังวัด

และสำรวจแนวเขตที่ดิน หรือตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน และคาธรรมเนียมอ่ืนใดที่

สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง

วันที ่27  เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา

งบประมาณรายจายประจำปที่เบกิจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

      

    คาเบี้ยประกัน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดทำประกันภัยท้ังภาคบังคบัและภาคสมัครใจ ของรถราชการ ไดแก  

รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต รถประจำตำแหนง รถพยาบาล รถยนตฉุกเฉิน รถยนต

บรรเทาสาธารณภยั รถยนตดับเพลิง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ และรถรับรองที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมาโดยการซื้อ การรับบรจิาคหรือไดรับความชวยเหลือ และไดข้ึน

ทะเบียนเปนครุภณัฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใชในการปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทำประกันภัยทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเตมิ  

      

   รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพธีิการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลีย้งรับรองขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)  โดยแยกเปน 

1. คารับรอง  เพ่ือจายเปนเงนิคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่

เก่ียวเนื่องในการเลีย้งรับรอง รวมทั้งคาบริการดวยและคาใชจายอื่นซึ่งจำเปนตองจายที่
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เก่ียวกับการรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเย่ียม

ชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เก่ียวของซึ่งรวมตอนรบับุคคลหรือคณะบคุคล โดย

คำนวณตั้งจายไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจาก

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงนิสะสม และเงินที่มผีูอุทศิให 

2. คาเลี้ยงรับรอง  เพ่ือจายเปนเงนิคาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใชในการเลีย้งรับรองคาบริการ

อ่ืนๆ ซึ่งจำเปนตองจายที่เก่ียวกับการเลีย้งรบัรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรอืระเบียบ หรือหนังสือสั่ง

การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกจิ หรือเอกชน คำนวณตั้งจายตามดุลยพินิจของผูบริหารไม

รวมอยูในรอยละ 1 ของรายไดจรงิของปงบประมาณที่ลวงมา 

3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจายในรัฐพิธี  เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมในพิธีทาง

ศาสนา และรัฐพิธี หรือการใหบรกิารสาธารณะในวันสำคัญของทางราชการ คาจัดงาน และ

กิจกรรมตางๆตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ จังหวัด กรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลหรือตามภารกิจอำนาจหนาที่ 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 

1.พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที ่7) พ.ศ.2562  

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ  2563 

 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
    คาชดใชคาเสียหายหรือสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐมอบหมายใหไป

ปฏิบัติราชการซึ่งกอใหเกิดการละเมิดทางแพง ทางอาญา หรือเกิดจากการใชรถยนตหรือ

รถจักรยานยนตสวนของของ อบต. หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่กฎหมายใหจายได 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 1033 ลง

วันที ่16  มีนาคม 2554 เรื่อง การสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีรถของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดความเสียหาย 

      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่

พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช

สนามบิน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตำบล  พนักงาน

จาง ตลอดจนเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรือ

อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปตดิตอ

ราชการ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม ประชุม และสัมมนาตางๆ ของคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ตลอดจนเจาหนาที่ทีไ่ดรับ

การแตงตั้ง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรบัอนุญาตหรืออนุมัติใหเดนิทางไปราชการเพ่ือ

ประชุม ฝกอบรม อบรม  สมัมนา 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

      

    โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีทำการสำนักงาน อบต.ลำพูน จำนวน 13,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนนิโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทำการสำนักงาน

อบต.ลำพูน โดยมีคาใชจายดังน้ี คาพันธุไมดอกไมประดับ คาวัสดุอุปกรณในการปลูก

ตนไม คาวสัดุอุปกรณในการตกแตงสวนหยอม และคาโตะที่นั่งหินออน  

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27   

เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจายประจำปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1/2565) หนาที่ 8 ขอ

ที ่1) 

      

   คาบำรุงรกัษาและซอมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิ เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ  เชน รถยนต  รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ ฯลฯ กรณีเปน

การจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณทีี่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนผูดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี ้

1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   คาวัสดุ รวม 235,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ยางลบ ไม

บรรทัด สมุดบญัชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง

พิมพ ที่ถูพื้น น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ ธง

ชาต ิแผงปดประกาศ กระดานไวทบอรด แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่หรือมาน

ปรับแสง (ตอผืน) นาิกาตั้งโตะหรือแขวน เครื่องคดิเลขขนาดเล็ก กรรไกร เกาอี้

พลาสติก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ  พระพุทธรูปจำลอง และอ่ืนๆ รวมถึงรายจายเพื่อ

ประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิหรือปรบัปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบำรงุรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระ

พรอมกับคาวัสด ุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 
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   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ขาตั้งไมโครโฟนไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา  

เครื่องวัดกระแสไฟฟา  ฟวส  เทปพันสายไป  ปลั๊กไฟฟา  สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิตช

ไฟฟา เบรกเกอร  แผงวงจรตางๆ และอ่ืนๆ  รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิ

หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรงุรักษาทรัพยสินให

สามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา

ภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถวย ชามชอน หมอ  

กระทะ มีด ถัง แกวน้ำ เตาไฟฟา เตารดี หมอหุงขาวไฟฟา กระติกนำ้รอน กระติก

น้ำแข็ง ถังแกส ผงซกัฟอด น้ำยาดบักลิ่น ผาปูโตะ และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพื่อ

ประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิหรือปรบัปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บำรุงรกัษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคา

วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน

เบรก เครื่องยนต (อะไหล) กระจกมองขาง เบรก ครัชพวงมาลัย ไฟหนา ไฟเบรก หมอน้ำ

รถยนต สญัญาณไฟกระพริบ หัวเทียนล็อคพวงมาลัย ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  

กระจกโคงมน สายไมลฟลมกรองแสง  และอื่นๆ  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง  

ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา 

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ และรายจายทีต่องชำระพรอมกับคาวัสดุ เชนคา

ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น เชน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน หรือแกสโซ

ฮอล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และอ่ืนๆ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือ

ปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิง่ของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ

ใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา

ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก แผงแปนอกัขระหรือ

แปนพิมพ (Key Board)  เมนบอรด (Main Board) เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส กระดาษตอเนื่องสายเคเบลิ เมมโมรี่

ชิป (Memory Chip) เชน แรม และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือ

ปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ

ใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา

ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28   

พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรบั-รายจายงบประมาณ 

รายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   คาสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท 
   คาไฟฟา จำนวน 160,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสำนักงาน หรืออาคารสถานที่ท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตำบลลำพูน 
      

   คาบริการโทรศัพท จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี และใหหมายความรวมถึง

คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกดิขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ เชน คา

เชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศพัท คาบำรุงรกัษาสาย เปนตน 

      

   คาบริการไปรษณีย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณยี

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนกิส  

(GFMIS) และอื่นๆ 

      

   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ(โทรสาร) คาวิทยุตดิตาม

ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ

อินเตอรเนต็ รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาเชา

ชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ

ดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง

วันที ่28  พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรบั-

รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ และใหหมายความรวมถึง

คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกดิขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  

28  พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ

รายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,836,440 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,906,440 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 1,906,440 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 1,353,900 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตำบล จำนวน  4 อัตรา จำนวน  12  เดือน   

ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ฉบับท่ี 1 ประกอบดวย 

1. ผูอำนวยการกองคลัง 

2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

3. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน 

4. เจาพนักงานพัสดุปฏิบตังิาน 

เปนไปตามประกาศ และหนังสือสัง่การ ดังน้ี 

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
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2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธาน ีเรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่41) พ.ศ.2564   
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรอืพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวนตำบลในหนวยงาน ประกอบดวย 

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เดือน

ละ 2,000 บาท 

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เจาพนักงานพัสดุปฏิบติังาน เดือนละ 600 บาท 

เปนไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

2. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับเงนิคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนของพนกังานสวนตำบล  พ.ศ.2564 

3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล  พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที ่41) พ.ศ.2564 

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงของพนักงานสวนตำบลที่ไดรับตามที่ระเบียบกฎหมาย

กำหนด ประกอบดวย 

1. ผูอำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่41) พ.ศ.2564 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 458,040 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางในหนวยงาน จำนวน 3 อัตรา ประกอบดวย 

1. พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ประกอบดวย 

   1.1 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

   1.2 ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 

2. พนักงานจางทั่วไป  ตำแหนงคนงาน จำนวน 1  อัตรา  

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง  

กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จำนวน 28,500 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมของพนักงานจางในหนวยงาน ประกอบดวย 

1. พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ประกอบดวย 

   1.1 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

2. พนักงานจางทั่วไป  ตำแหนงคนงาน จำนวน 1 อัตรา  

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กำหนด 
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานสวนตำบลไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ

ที ่2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
  งบดำเนินงาน รวม 930,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 325,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการผูรบัผดิชอบการจดัซื้อหรือจัดจาง และ

การบริหารงานพัสดภุาครัฐ ตามโครงการขององคการบรหิารสวนตำบลลำพูน  และบุคคล

หรือคณะบุคคลที่ระเบยีบกฎหมายใหเบิกจายได    

เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

   คาตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏบิัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   คาเชาบาน จำนวน 95,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตำบลซึ่งมีสิทธ์ิที่จะไดรับเงินสวัสดิการคาเชา

บานตามระเบียบฯ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.

2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร       
    เงนิชวยเหลือการศึกษาบตุรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตำบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

      

   คาใชสอย รวม 475,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จำนวน 270,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อใหผูรับจางกระทำอยางหนึง่อยางใดซึ่งมิใชเปน

การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผดิชอบ

ของผูรับจาง คาซอมแซมทรัพยสนิ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศพัท คา

ติดตั้งเคร่ืองรบัสญัญาณตางๆ คาเชาเครื่องถายเอกสาร และอื่นๆ  

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม   

2563  เรื่องหลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงนิคาจางเหมาบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพธีิการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลีย้งรับรองขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) เชน เงินคาอาหาร คาเครือ่งดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เก่ียวเน่ือง

ในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการดวยและคาใชจายอื่นซึ่งจำเปนตองจายที่เก่ียวกับการ

รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนเิทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศน
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ศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เก่ียวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้ง

จายไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจรงิของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ เงนิกู เงินจายขาดเงนิสะสม และเงินท่ีมผีูอุทิศให 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 

1.พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562  

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ  2563  

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบีย้เลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด

รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ของคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง ตลอดจนเจาหนาที่ทีไ่ดรับ

การแตงตั้ง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรบัอนุญาตหรืออนุมัติใหเดนิทางไปราชการเพ่ือ

ประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม ประชุม และสัมมนาตางๆ ของคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ตลอดจนเจาหนาที่ทีไ่ดรับ

การแตงตั้ง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรบัอนุญาตหรืออนุมัติใหเดนิทางไปราชการเพ่ือ

ประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

      

   คาบำรุงรกัษาและซอมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิ เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชน รถยนต  รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพฯลฯ กรณีเปน

การจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณทีี่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนผูดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี ้

1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม  

2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจายประจำปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค 

 

  

      

   คาวัสดุ รวม 130,000 บาท 
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   วัสดุสำนักงาน จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม

บรรทัด สมุดบญัชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง

พิมพ ที่ถูพื้น น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ  

แผงปดประกาศ กระดานไวทบอรด แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่หรือมานปรบั

แสง (ตอผืน) นาิกาตั้งโตะหรือแขวน เครื่องคดิเลขขนาดเล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรา

ยาง เครื่องเย็บกระดาษ  พระพุทธรูปจำลอง และอ่ืนๆ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  

ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ รายจายเพ่ือจดัหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุง 

รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ  

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน

เบรก เครื่องยนต (อะไหล) กระจกมองขาง เบรก ครัช พวงมาลัย ไฟหนา ไฟเบรก หมอน้ำ

รถยนต สญัญาณไฟกระพริบ หัวเทียน ล็อคพวงมาลัย ประแจ แมแรง กุญแจปาก

ตาย กระจกโคงมน สายไมลฟลมกรองแสง  และอื่นๆ  รวมถึงรายจายเพื่อ

ประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิหรือปรบัปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบำรงุรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระ

พรอมกับคาวัสด ุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น เชน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน หรือแกส

โซฮอล นำ้มันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  

ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา

ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก แผงแปนอกัขระหรือ

แปนพิมพ (Key Board)  เมนบอรด (Main Board) เมาส (Mouse) เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  เมมโมรี่

ชิป (Memory Chip) เชนแรม และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิ

หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรงุรักษาทรัพยสินให

สามารถใชงานไดตามปกต ิ และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา

ภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันที ่28  พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรบั-

รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 283,108 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 283,108 บาท 
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   คาตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง หรือคาอาหาร ใหแกอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันใหกับผูปฏิบติัราชการอันเปน

ประโยชนแกองคการบริหารสวนตำบลลำพูน 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 

3.หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม  

2564 เรื่องสิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

      

   คาใชสอย รวม 213,108 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
    โครงการฝกอบรมทบทวนชุดปฏบิติัการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 43,520 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนนิโครงการฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำป พ.ศ.2566 โดยมีคาใชจาย ดังนี ้เชน  

คาตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี คาตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ  คาใชจายวัสดุฝก   

คาอาหารมื้อหลักผูเขารับการอบรมคาอาหารวางและเครื่องดื่มระหวางฝกอบรม คาถาย

เอกสารประกอบการฝกอบรม คาพิมพประกาศนียบตัร  และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4  ธันวาคม  

2562 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบตักิารจติอาสาภัยพิบัติ 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที ่40 ขอที่ 2) 

      

    โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน หลักสูตรจัดตัง้ รุนที่ 1 จำนวน 169,588 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนนิโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุนที่ 1 ประจำป พ.ศ.2566 โดยมีคาใชจายดังน้ี เชน คาตอบแทน

วิทยากรภาคทฤษฎี คาตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ  คาใชจายวัสดฝุก  คาอาหารมื้อหลัก

ผูเขารับการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่มระหวางฝกอบรม คาจัดทำวุฒิบัตร คา

จัดทำแผนปายไวนลิโครงการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน  

พ.ศ.2547 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที ่40 ขอที่ 1)  

      

   คาวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุเครื่องดบัเพลิง จำนวน 30,000 บาท 



56 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดบัเพลิง วาลวน้ำ

ดับเพลิง (เช่ือมกับรถดับเพลิง)  ทอสายสงนำ้  สายดับเพลิง  อุปกรณดับไฟปา เชน สาย

ฉีด ถัง ไมตบไฟ  หรืออื่นๆ รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดดัแปลง ตอเติมหรอืปรบัปรุง

วัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรพัยสินใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา

ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันที ่28  พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรบั-

รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

 งานจราจร รวม 101,200 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 101,200 บาท 
   คาใชสอย รวม 1,200 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
    โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จำนวน 600 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนนิโครงการปองกันและลดอุบัติเหตชุวงเทศกาลปใหม  

โดยมีคาใชจายดังนี้ คาจัดทำปายประชาสมัพันธโครงการ และคาใชจายอื่นๆ  

เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบตัเิหตุทางถนน พ.ศ.2554 

3. หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.4/ว 4641 ลงวันท่ี  

13  พฤศจิกายน 2562 เรื่องแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 40 ขอที่ 4) 

      

    โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จำนวน 600 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนนิโครงการปองกันและลดอุบัติเหตชุวงเทศกาล

สงกรานต โดยมีคาใชจายดังน้ี คาจัดทำปายประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นๆ  

เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบตัเิหตุทางถนน พ.ศ.2554 

3. หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.4/ว 4641 ลงวันท่ี  

13  พฤศจิกายน 2562 เรื่องแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 40 ขอท่ี 3) 

      

   คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   วัสดุจราจร จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวย

จราจร แผงกั้นจราจร ปายเตือน แผนแบริเออร(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ปายไฟ

หยุดตรวจ แผนปายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือ

ยานพาหนะ  

สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ  และอ่ืนๆ  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิ

หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรงุรักษาทรัพยสินให

      



57 

สามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา

ภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันที ่28 พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ

รายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,953,560 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,743,560 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 2,743,560 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 1,775,880 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตำบล จำนวน  5 อัตรา จำนวน  12  เดือน  ตามแผน

อัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 2) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ประกอบดวย 

1. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา 

2. ครู  จำนวน  4  อัตรา 

เปนไปตามประกาศ และหนังสือสัง่การ ดังน้ี 

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่41) พ.ศ.2564 

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 168,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของพนกังานสวนตำบล ตำแหนงครู จำนวน  4  อัตรา 

เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงนิวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหนงขาราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558   

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 775,680 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางในหนวยงาน จำนวน 4 อัตรา ประกอบดวย 

1. พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ประกอบดวย 

   1.1 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

   1.2 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

   1.3 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 

   1.4 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กำหนด

หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที ่6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมของพนักงานจางในหนวยงาน จำนวน 1 อัตรา ประกอบดวย 

1. พนักงานจางตามภารกิจ  ตำแหนงผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา  

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กำหนด
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานสวนตำบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ

ที ่2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
  งบดำเนินงาน รวม 210,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 102,000 บาท 
   คาเชาบาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตำบลซึ่งมีสิทธ์ิที่จะไดรับเงินสวัสดิการคาเชา

บานตามระเบียบฯ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร       
    เงนิชวยเหลือการศึกษาบตุรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตำบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

      

   คาใชสอย รวม 108,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อใหผูรับจางกระทำอยางหนึง่อยางใดซึ่งมิใชเปน

การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผดิชอบ

ของผูรับจาง คาซอมแซมทรัพยสนิ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศพัท คา

ติดตั้งเคร่ืองรบัสญัญาณตางๆ คาเชาเครื่องถายเอกสาร และอื่นๆ  

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง

วันที ่10 กรกฎาคม  2563  เรื่องหลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิก

จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,650,675 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,886,675 บาท 
   คาใชสอย รวม 825,075 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
    โครงการวันเด็กแหงชาติ จำนวน 48,800 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการวันเดก็แหงชาติ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกบัสถานที่และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จำเปนและเก่ียวของ  คา

ของรางวัลชุดการแสดงและของรางวัลผูเขารวมกิจกรรมและเลนเกมสตางๆ คามหรสพ การ

แสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชาสมัพันธงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2564 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที ่44 ขอที่ 2) 
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    โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศกึษา (คาสื่อการเรยีนการสอน,คาวัสดุ

การศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการ) 

จำนวน 161,500 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนนุคาใชจายการบริหารสถานศกึษา (คาจัดการเรียนการ

สอน) ไดแก คาวัสดุการศึกษา, คาสื่อการเรียนการสอน และคาเคร่ืองเลนพัฒนาการเดก็ 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิารสวนตำบลลำพูน  จำนวน 3 แหง ประจำ 

ปงบประมาณ 2566 จัดสรรสำหรบัเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ป) อัตราคนละ 1,700บาทตอป 

เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  

2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 44 ขอที่ 4) 

      

    โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศกึษา (คาหนังสือเรยีน,คาอุปกรณการเรียน

,คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน) 

จำนวน 107,350 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนนุคาใชจายการบริหารสถานศกึษา(คาใชจายในการ 

จัดการศึกษา) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน จำนวน 3 แหง   

ประจำปงบประมาณ  2566  จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) แยกเปน 

1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอป 

2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอป 

3. คาเครื่องแบบนักเรียน อตัราคนละ 300 บาทตอป 

4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน อัตราคนละ 430 บาทตอป 

เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  

2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที ่45 ขอที่ 5) 

      

    โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศกึษา (คาอาหารกลางวัน ศพด.) จำนวน 488,775 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนนุคาใชจายการบริหารสถานศกึษา (เงินอุดหนุน

สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิารสวนตำบลลำพูน   

จำนวน  3 แหง  ประจำปงบประมาณ  2566 เปนเวลา 2 ภาคเรียน ในอัตรามื้อละ 21  

บาทตอคน จำนวน 245 วัน 

เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  

2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 44 ขอที่ 3) 

      

    โครงการอบรมพัฒนาครผููดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8,650 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมพัฒนาครผููดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน  
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คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทำปายไวนิลโครงการ คาเกียรติบตัร และอื่นๆ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 44 ขอที่  1) 
   คาบำรุงรกัษาและซอมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน  

รถยนต  รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ ฯลฯ กรณีเปนการจางเหมาทั้ง

คาสิ่งของและคาแรง ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบตัิ ดังนี ้

1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  

2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจายประจำปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 

      

   คาวัสดุ รวม 1,061,600 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม

บรรทัด สมุดบญัชีสมดุประวัติขาราชการ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง

พิมพ ที่ถูพื้น น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ แผง

ปดประกาศ แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลีห่รือมานปรับแสง (ตอผืน) นาิกาตั้ง

โตะหรือแขวน เครื่องคดิเลขขนาดเล็ก  เกาอี้พลาสติก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ   

พระพุทธรูปจำลอง และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรอืปรบัปรุง

วัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ  และรายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา

ติดตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 1,041,600 บาท 

      

  
1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตำบลลำพูน  จำนวน  3  แหง  จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน  260 วัน  และเพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรบัโรงเรยีนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 แหง ไดแก โรงเรียนบานเขานอย , โรงเรียนบานปลายน้ำ และ

โรงเรียนบานคลองหาเหนือ จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 อัตราคนละ  

7.82 บาท จำนวน 260 วัน 

เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/

ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจาย

รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 45 ขอที่ 6) 

2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถวย ชาม ชอน หมอ 

      



61 

กระทะ มีด ถัง แกวน้ำ เตาไฟฟา เตารดี หมอหุงขาวไฟฟา กระติกนำ้รอน กระติกน้ำแข็ง  

ถังแกส ผงซกัฟอก และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรอืปรบัปรุง

วัสดุ รายจายเพื่อจดัหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา

ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน   

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28   

พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรบั-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  งบเงินอดุหนุน รวม 1,764,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,764,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    เงนิอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 1,764,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 แหง  ไดแก โรงเรียนบานเขานอย , โรงเรียนบานปลาย

น้ำ และโรงเรียนบานคลองหาเหนือ  จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1-ป.6  อัตรามื้อ

ละ 21 บาท ตอคน จำนวน 200 วัน  

เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  

2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที ่45 ขอที ่7) 

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 193,848 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 193,848 บาท 
   คาใชสอย รวม 153,848 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบุคคลเพ่ือฉีดพนสารเคมีปองกันโรคติดตอ 

นำโดยแมลง หรือโรคตดิตออื่นๆ คาจางเหมาบุคคลเพื่อสำรวจขอมลูจำนวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสตัว ตัวละ 6 บาท ตอป โดยทำการสำรวจปละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดอืน

ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)  

เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

2. หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ว 2071 ลงวันท่ี  

5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
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    โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จำนวน 70,848 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนนิโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขับา ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลกัษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปาย

ประชาสมัพันธโครงการ คาสำรวจขอมูลสุนัขในเขตพ้ืนที่ คาวิทยากรสำหรับฝกอบรมผูมี

หนาที่ฉีดวัคซีน คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา พรอมกระบอกฉีด และเข็มขีด คาถุงมือ

อนามัย คาหนากากอนามยั และอืน่ๆ  

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 

เมษายน  2561 เรื่อง แนวทางดำเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี  

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที ่39 ขอที่  1) 

      

    โครงการระบบบริการแพทยฉุกเฉนิ องคการบริหารสวนตำบลลำพูน จำนวน 73,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานในระบบการแพทยฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจำใน

ชุดปฏิบัติการกูชีพฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน  จำนวน 1 ชุดๆ ละ 2 คน  

จำนวน 365 วัน 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 

1. พระราชบัญญติัการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง  

การดำเนินงานและบรหิารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 39 ขอที่ 2) 

      

   คาวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน

เบรก เครื่องยนต (อะไหล) กระจกมองขาง เบรก ครัช พวงมาลัย ไฟหนา ไฟเบรก หมอน้ำ

รถยนต สญัญาณไฟกระพริบ หัวเทียนล็อคพวงมาลัย ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  

กระจกโคงมน สายไมลฟลมกรองแสง  และอื่นๆ  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  

ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา

ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น เชน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน หรือแกส

โซฮอล นำ้มันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิ

หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรงุรักษาทรัพยสินให

สามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา

ภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

  

      

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 20,000 บาท 
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน กระบอกตวง เปลหามคนไข  

เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง สำลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ   

น้ำยาตางๆ  ถุงมือ และอื่นๆ  รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง

วัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรพัยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ  และรายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  

คาติดตั้ง เปนตน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28   

พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรบั-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟาและประปา รวม 193,375 บาท 

  งบเงินอดุหนุน รวม 193,375 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 193,375 บาท 
   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       
    โครงการขยายเขตไฟฟา ถนนสายซอยตลาดนัด หมูที่2 จำนวน 110,895 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภมิูภาคอำเภอบานนาสาร  ในโครงการขยาย

เขตไฟฟาใหกับบรเิวณถนนสายซอยตลาดนัด หมูที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบานนาสาร  

จังหวัดสุราษฎรธานี  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1/2565) หนาที่ 6  

ขอท่ี 1) 

      

    โครงการขยายเขตไฟฟา ถนนสายซอยสุวรรณ 4 หมูที่ 7 จำนวน 82,480 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภมิูภาคอำเภอบานนาสาร  ในโครงการขยาย

เขตไฟฟาใหกับบรเิวณถนนสายซอยสุวรรณ 4 หมูที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบานนาสาร  

จังหวัดสุราษฎรธานี  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2565) หนาที่ 6  

ขอท่ี 4) 

      

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 861,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 861,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 636,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    คาจางเหมาบริการ จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อใหผูรับจางกระทำอยางหนึง่อยางใดซึ่งมิใชเปน

การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผดิชอบ

ของผูรับจาง คาซอมแซมทรัพยสนิ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คา
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ติดตั้งเคร่ืองรบัสญัญาณตางๆ คาเชาเครื่องถายเอกสาร และอื่นๆ  

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม   

2563  เรื่องหลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงนิคาจางเหมาบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    คาบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 350,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริการกำจัดขยะมูลฝอยในแตละเดือนในเขตตำบลลำพูน 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 

1. พระราชบัญญติัสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  

2. พระราชบัญญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  

3. หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0891.4/ว 1338 ลงวันท่ี 6  

กรกฎาคม 2559 เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความรวมมือ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       

    
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยแบบมสีวนรวม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใตการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี การปฏิบัติงาน

ดานการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนนิโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมลู

ฝอยแบบมสีวนรวม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใตการขับเคล่ือนยุทธศาสตร

จังหวัดสุราษฎรธานี การปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน "จังหวัด

สะอาด" โดยองคการบรหิารสวนตำบลลำพูน โดยมคีาใชจายประกอบดวย คาปายไวนิล

ประชาสมัพันธโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันแกผูเขารวมอบรม  

คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจดัทำขยะอินทรียและอื่นๆ คาตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หนาท่ี  9  

ขอท่ี 1) 

      

   คาบำรุงรกัษาและซอมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน  

รถยนต  รถจักรยานยนต รถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพฯลฯ กรณีเปน

การจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณทีี่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนผูดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี ้

1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  

2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจายประจำปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วสัดุ และคาสาธารณูปโภค 
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   คาวัสดุ รวม 225,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน

เบรก เครื่องยนต (อะไหล) กระจกมองขาง เบรก ครัชพวงมาลัย ไฟหนา ไฟเบรก หมอน้ำ

รถยนต สญัญาณไฟกระพริบ หัวเทียนล็อคพวงมาลัย ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  

กระจกโคงมน สายไมลฟลมกรองแสง  และอื่นๆ  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  

ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ และรายจายทีต่องชำระพรอมกับคาวัสดุ เชนคา

ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น เชน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน หรือแกส 

โซฮอล นำ้มันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิ

หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรงุรักษาทรัพยสินให

สามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา

ภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุเครื่องแตงกาย จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัตงิาน เสื้อ กางเกง ผา  

เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา/ถุงมอื รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสือ้สะทอนแสง เสื้อชู

ชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดานำ้ (ไมรวมถังออกซเิจน)  

เครื่องแตงกายสำหรับงานกวาดถนน/ลางทอใสสารเคมี และอื่นๆ  รวมถึงรายจายเพื่อ

ประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิหรือปรบัปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บำรุงรกัษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคา

วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 67,800 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 67,800 บาท 
   คาใชสอย รวม 67,800 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ จำนวน 24,900 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทำโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาทำปายไวนลิประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุและ

อุปกรณในการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทน

วิทยากร และอ่ืนๆ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 42 ขอที่ 2) 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตตำบลลำพูน จำนวน 42,900 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตตำบลลำพูน โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุและอุปกรณ
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ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 42 ขอที่ 3) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 145,788 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 145,788 บาท 
   คาใชสอย รวม 135,788 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
    โครงการเขารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานอ่ืน (อบจ.สุราษฎรธานีคัพ) จำนวน 20,894 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเขารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น (อบจ.สุราษฎร

ธานีคัพ)  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาชุดกีฬา  คาถุงมือถุงเทา คาอุปกรณกีฬา และ

วัสดุทางการแขงขันตางๆ และอื่นๆ  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 43  ขอที ่2) 

      

    โครงการแขงขันกีฬา อปท.คัพ อำเภอบานนาสาร จำนวน 20,444 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา อปท.คัพ อำเภอบานนาสารโดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาชุดกีฬา  คาอุปกรณกีฬา คาน้ำดืม่และน้ำแข็ง และอืน่ๆ  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 43  ขอที ่3) 

      

    โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ จำนวน 19,490 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาชุดกีฬา  คาอุปกรณกีฬา คาน้ำดืม่และน้ำแข็ง และอืน่ๆ  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565  หนาที่ 7   

ขอท่ี 1) 

      

    โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ จำนวน 19,990 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาชุดกีฬา  คาอุปกรณกีฬา คาน้ำดืม่และน้ำแข็ง และอืน่ๆ  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 43  ขอที ่4) 

      



67 
    โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 54,970 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาชุดกีฬา คาปายไวนิล คาจางเหมารถรับ-สง นักกีฬา คาอุปกรณ และอื่นๆ  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 43  ขอท่ี 1) 

      

   คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ลูกแชร

บอล ไมแบดมินตัน ลูกแบดมินตันไมเทนนสิ ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ตะกรอ ตะกราหวาย

แชรบอล ตาขายกีฬา นกหวดี ลูกทุมน้ำหนัก เสาตาขายกีฬา และอืน่ๆ รวมถึงรายจายเพื่อ

ประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิหรือปรบัปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บำรุงรกัษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคา

วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28   

พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรบั-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 96,670 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 96,670 บาท 
   คาใชสอย รวม 96,670 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
    โครงการงานประเพณีขวัญขาว จำนวน 28,400 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการงานประเพณีขวัญขาว โดยมีคาใชจายประกอบดวย

คาใชจายเก่ียวกับสถานที่และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จำเปนและเก่ียวของ เชน คาเครื่องเสยีง คา

เต็นท โตะ เกาอี้ และคาจางทำปายไวนิลประชาสมัพันธโครงการ และอื่นๆ  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที ่46  ขอท่ี 1) 

      

    โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 35,420 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการงานประเพณีลอยกระทง โดยมีคาใชจายประกอบดวย

คาใชจายเก่ียวกับสถานที่และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จำเปนและเก่ียวของ เชน คาเวที คาเครื่อง

เสียงพรอมเครื่องปนไฟ คาไฟประดับริมทาง  คาเต็นท โตะ เกาอี้ คาจางเหมาจดัสถานท่ี

และทำความสะอาด คาใชจายในการประกวดกระทง คากรรมการตัดสินประกวดกระทง  

และคาจางทำปายไวนลิประชาสัมพันธโครงการ และอื่นๆ  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 
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(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที ่1/2565  หนาที่ 5  ขอท่ี 2)   
    โครงการนำเด็กเขาวดั จำนวน 450 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการนำเด็กเขาวัด โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาจางทำปาย

ไวนิลประชาสมัพันธโครงการ  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 หนาที่ 8  ขอที่ 1) 

      

    โครงการสมโภชนศาลหลักเมืองตำบลลำพูน จำนวน 32,400 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสมโภชนศาลหลักเมืองตำบลลำพูน โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาจางทำปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ  คาเกาอี้ เต็นท โตะ คาเวที

พรอมเครื่องเสยีง คาเครื่องปนไฟ และอื่นๆ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 หนาที่ 5   

ขอท่ี 1) 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,868,310 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,208,660 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 2,208,660 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 1,212,660 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตำบล จำนวน  3 อัตรา จำนวน  12  เดือน  ตามแผน

อัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 2) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ประกอบดวย 

1. ผูอำนวยการกองชาง 

2. วิศวกรโยธาชำนาญการ 

3. นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  

เปนไปตามประกาศ และหนังสือสัง่การ ดังน้ี 

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่41) พ.ศ.2564 

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรอืพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวนตำบลในหนวยงาน ประกอบดวย 

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เดือน

ละ 2,000 บาท 

เปนไปตามประกาศ และหนังสือสัง่การ ดังนี ้
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1. พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

2. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองกำหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน ลงวันที่ 22  

เมษายน 2547  
   เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงของพนักงานสวนตำบลที่ไดรับตามที่ระเบียบกฎหมาย

กำหนด ประกอบดวย 

1. ผูอำนวยการกองชาง  เดือนละ 3,500 บาท 

เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่41) พ.ศ.2564 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 846,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางในหนวยงาน  จำนวน  7  อัตรา  ประกอบดวย   

1. พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา  ประกอบดวย 

   1.1 ผูชวยนายชางไฟฟา 

   1.2 ผูชวยเจาพนักงานประปา 

   1.3 ผูชวยนายชางโยธา 

2. พนักงานจางทั่วไป  จำนวน  4 อัตรา  ประกอบดวย 

   1.1  คนงาน จำนวน 1 อัตรา  

   1.2  คนงานประจำรถขยะ  จำนวน  3  อัตรา   

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กำหนด

หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที ่6) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมของพนักงานจางในหนวยงาน  จำนวน  7 อัตรา  ประกอบดวย   

1. เงินเพิ่มของพนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา  ประกอบดวย 

   1.1 ผูชวยนายชางไฟฟา 

   1.2 ผูชวยเจาพนักงานประปา 

   1.3 ผูชวยนายชางโยธา 

2. เงินเพิ่มของพนักงานจางทั่วไป  จำนวน  4 อัตรา  ประกอบดวย 

   2.1  คนงาน จำนวน 1 อัตรา  

   2.2  คนงานประจำรถขยะ  จำนวน  3  อัตรา    

3. เงินเพิ่มสำหรบัพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ   

จำนวน  3  อัตรา  ประกอบดวย  

   3.1  คนงานประจำรถขยะ  จำนวน 3 อัตรา 

เปนไปตามระเบียบ ดังนี ้
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1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่อง กำหนด

หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานสวนตำบลไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ

ที ่2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายจาย

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได (ฉบับที ่2) พ.ศ.2564 

3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุาษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับเงนิเพิ่มสำหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเปนการเสีย่งภัยตอ

สุขภาพ พ.ศ.2564  
  งบดำเนินงาน รวม 953,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 103,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการผูรบัผดิชอบการจดัซื้อหรือจัดจาง และ 

การบริหารงานพัสดภุาครัฐ ตามโครงการขององคการบรหิารสวนตำบลลำพูน  และบุคคล

หรือคณะบุคคลที่ระเบยีบกฎหมายใหเบิกจายได    

เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

   คาตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏบิัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   คาเชาบาน จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตำบลซึ่งมีสิทธ์ิที่จะไดรับเงินสวัสดิการคาเชา

บานตามระเบียบฯ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.

2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร       
    เงนิชวยเหลือการศึกษาบตุรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตำบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ

พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

      

   คาใชสอย รวม 770,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    คาจางเหมาบริการ จำนวน 670,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อใหผูรับจางกระทำอยางหนึง่อยางใดซึ่งมิใชเปน

การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผดิชอบ

ของผูรับจาง คาซอมแซมทรัพยสนิ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศพัท คา

ติดตั้งเคร่ืองรบัสญัญาณตางๆ คาเชาเครื่องถายเอกสาร และอื่นๆ  

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม   
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2563  เรื่องหลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงนิคาจางเหมาบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่

พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช

สนามบิน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง  

ตลอดจนเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง หรือบุคคล คณะบุคคล ท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมติัให

เดินทางไปราชการเพ่ือประชมุ ฝกอบรม อบรม สมัมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม ประชุม และสัมมนาตางๆ ของคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง ตลอดจนเจาหนาที่ที่ไดรับ

การแตงตั้ง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรบัอนุญาตหรืออนุมัติใหเดนิทางไปราชการเพ่ือ

ประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

      

   คาบำรุงรกัษาและซอมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  

รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ ฯลฯ คาซอมแซมถนนลาดยาง   

ถนนลูกรังภายในตำบล เปนตน กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง ใหจายจาก

คาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินเองใหปฏิบตัิ ดังนี ้

1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27  เมษายน  

2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจายประจำปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 

      

   คาวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม

บรรทัด สมุดบญัชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง

พิมพ ที่ถูพื้น น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ  

แผงปดประกาศ กระดานไวทบอรด แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่หรือมานปรบั

แสง (ตอผืน) นาิกาตั้งโตะหรือแขวน เครื่องคดิเลขขนาดเล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรา

ยาง เครื่องเย็บกระดาษ  พระพุทธรูปจำลอง และอ่ืนๆ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  

ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
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บำรุงรกัษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคา

วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน

เบรก เครื่องยนต (อะไหล) กระจกมองขาง เบรก ครัช พวงมาลัย ไฟหนา ไฟเบรก หมอน้ำ

รถยนต สญัญาณไฟกระพริบ หัวเทียน ล็อคพวงมาลัย ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  

กระจกโคงมน สายไมล ฟลมกรองแสง  และอ่ืนๆ  รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  

ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา

ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง  เปนตน 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก แผงแปนอกัขระหรือแปนพิมพ  

(Key Board)  เมนบอรด (Main Board) เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสญัญาณ (Hub)  

แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  เมมโมรี่ชิป (Memory Chip)  

เชน แรม และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดดัแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   

รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรกัษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ  และรายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  

คาติดตั้ง เปนตน 

      

  งบลงทุน รวม 721,650 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 721,650 บาท 
   ครุภัณฑสำนักงาน       
    เกาอี้สำนักงาน จำนวน 4,650 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสำนกังาน จำนวน 3 ตัว คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี เปนเกาอ้ี

สำนักงาน มีพนักพิงหุมหนัง  ปรับระดับได มลีอเลื่อน ขนาด 58*60*88 เซนติเมตร 

สืบราคาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ สำนัก

งบประมาณ 

      

    ตูวางแฟมเอกสาร จำนวน 4,800 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูวางแฟมเอกสาร จำนวน 1 ตู คุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ เปนตูวาง

แฟมเอกสาร  จำนวน 40 ชอง ขนาด 92.2*31.1*176.2 เซนติเมตร 

สืบราคาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ สำนัก

งบประมาณ 

      

    โตะพับอเนกประสงค จำนวน 2,200 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค จำนวน 1 ตัว คณุลักษณะพื้นฐานดังน้ี เปน

โตะพับอเนกประสงค หนาโฟเมกาขาว ขาเหล็กชุบ

โครเมียม ขนาด 180*75*75 เซนติเมตร 

สืบราคาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ สำนัก

งบประมาณ 

      

   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       
    รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 710,000 บาท 
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) จำนวน 1 คัน  คุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 4 ลอ ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมตำ่กวา 110 กิโลวัตต   

1) แบบธรรมดา 

   (1) มีน้ำหนักบรรทุกไมต่ำกว่ำ 1 ตัน 

   (2) เปนรถชวงยาว 

   (3) เปนกระบะสำเร็จรูป 

   (4) เปนราคารวมเครื่องปรบัอากาศ 

สืบราคาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ สำนัก

งบประมาณ 

      

 งานกอสราง รวม 2,547,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 700,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 400,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อใหผูรับจางกระทำอยางหนึง่อยางใดซึ่งมิใชเปน

การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผดิชอบ

ของผูรับจาง คาซอมแซมทรัพยสนิ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศพัท คา

ติดตั้งเคร่ืองรบัสญัญาณตางๆ คาเชาเครื่องถายเอกสาร และอื่นๆ  

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม   

2563 เรื่องหลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงนิคาจางเหมาบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   คาบำรุงรกัษาและซอมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน  

รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ ฯลฯ คาซอมแซมถนนลาดยาง   

ถนนลูกรังภายในตำบล  คาซอมแซมระบบไฟฟา และคาซอมแซมระบบประปา เปน

ตน กรณเีปนการจางเหมาทั้งคาสิง่ของและคาแรง ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดำเนินการซอมแซมบำรุงรกัษาทรพัยสินเองให

ปฏิบัติ ดังนี ้

1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  

2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจายประจำปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 

      

   คาวัสดุ รวม 300,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ขาตั้งไมโครโฟน ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟา  

เครื่องวัดกระแสไฟฟา  ฟวส  เทปพันสายไฟ  ปลั๊ก สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิตชไฟฟา  
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เบรกเกอร  แผงวงจรตางๆ และอ่ืนๆรวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดดัแปลง ตอเตมิหรือ

ปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิง่ของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินให

สามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา

ภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน  
   วัสดุกอสราง จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ ปูนซีเมนต กระเบ้ืองสงักะส ีทราย  

คอน คีม ชะแลง จอบ เลื่อย ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว เทปวัดระยะ เครื่องวัด

ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรงุรักษาทรัพยสินให

สามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา

ภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น เชน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน หรือแกส

โซฮอล นำ้มันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่นๆ รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิ

หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรงุรักษาทรัพยสินให

สามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา

ภาษี คาประกันภัย คาตดิตั้ง เปนตน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  

พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรบั-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

  งบลงทุน รวม 1,547,000 บาท 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 1,547,000 บาท 
   คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการกอสรางทางนำ้ลนผานคลองลำพูน หมูท่ี 7 จำนวน 950,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคากอสรางทางน้ำลน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ความ

สูง 1.50 เมตร พรอมลาดคอนกรตีทั้งสองดาน รายละเอียดตามท่ี อบต.ลำพูนกำหนด 

(จุดพิกัด 47P 548057E 981064N) 

เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไข

เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

(ปรากฎแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1/2565) หนาที่ 5 ขอที ่11) 

      

   คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       
    โครงการปรับปรุงศาลาหมูบาน หมูที่ 2 จำนวน 497,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศาลาหมูบาน หมูที่ 2 โดยทำการปรับปรุงฝาเพดาน งานหลังคา  

งานระบบไฟฟา งานประตูหนาตาง งานติดตั้งพัดลม และงานตดิตั้งผนังตาขายเหล็ก   

รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพูนกำหนด 

(จุดพิกัด 47P 546046E 982269N) 

เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไข

เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

(ปรากฎแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1/2565) หนาที่ 3 ขอที ่5) 

      



75 

  
   คาชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได (คา K)       

    คาชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได (คา K) จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคางานในกรณีเพ่ิมเตมิงานกอสรางจากคางานเดิมตามสัญญา แบบปรับราคา

ได (คาk) 

เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง ซักซอม

ความเขาใจการปฏิบัติตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง การ

กำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขประเภทงานกอสรางสูตรวิธีการคำนวณทีใ่ชกับสัญญาแบบ

ปรับคาได (คา K) 

      

แผนงานการเกษตร 
 งานสงเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 15,000 บาท 
   คาวัสดุ รวม 15,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน เคียว สปริงเกลอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถ

กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว ปุย ยาปองกันและกำจัดศตัรูพืชและสตัว อาหารสตัว  

พืชและสัตว พันธุสตัวปกและสตัวน้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณในการขยายพันธุพืช ผาใบและ

ผาพลาสติก และอ่ืนๆ  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ตอเตมิหรือปรับปรุงวัสดุ   

รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรกัษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ  และรายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา

ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28   

พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรบั-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

แผนงานการพาณิชย 
 งานกิจการประปา รวม 365,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 365,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน เพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ เชน รถยนต รถจกัรยานยนต เครื่อง

คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ ฯลฯ คาซอมแซมถนนลาดยาง   

ถนนลูกรังภายในตำบล  คาซอมแซมระบบไฟฟา และคาซอมแซม

ระบบประปา เปนตน กรณเีปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและ

คาแรง ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนผูดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบตัิ ดังนี้ 

1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก

คาวัสด ุ
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เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง

วันที ่27 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจำปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

   คาวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   วัสดุอ่ืน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ เชน มิเตอรน้ำ มเิตอร

ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปด-ปด

แกส และอ่ืนๆ รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิหรือ

ปรับปรุง รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชำระพรอม

กับคาวัสด ุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภยั คาตดิตั้ง เปนตน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

   คาสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท 

   คาไฟฟา จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสำหรับกิจการประปาที่อยูในความดูแลรบัผิดชอบ

ขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 3049  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง

หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจายประจำปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา

สาธารณูปโภค 

      

 


