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เทศบาลต าบลเหมืองจี ้

เขต/อ าเภอ เมืองล าพูน จังหวดัล าพูน 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

399 หมู่ที ่12 ซอย- ถนนเลีย่งเมืองล าพูน-ป่าซาง แขวง/ต าบล เหมืองจี ้

เขต/อ าเภอ เมืองล าพูน จังหวดัล าพูน 51000 

      

      

พ้ืนที ่ 34.60 ตารางกโิลเมตร 

      

ประชากรทั้งหมด 8,653 คน 

ชาย 4,066 คน 

หญิง 4,587 คน 

      

      

  ข้อมูล ณ วนัที่ 21 กนัยายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลต าบลเหมืองจี ้

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวดัล าพูน 



 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
          

           บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติั งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ีอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ีจึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปน้ี 
  

1. สถานะการคลงั 
    

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
 

      

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2563 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
สถานะการเงิน ดงัน้ี 

 

      

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 33,879,679.51 บาท 
      

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 17,535,106.60 บาท 
      

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,724,179.59 บาท 
      

1.1.4 รายการท่ีไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน 18 โครงการ รวม 
841,031.32 บาท 

      

1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน 20 โครงการ รวม 
1,791,460.00 บาท 

 

    

1.2 เงินกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท 
 

  

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2563 
 

    

(1) รายรับจริง จ านวน 56,737,182.90 บาท ประกอบดว้ย 
 



      

หมวดภาษีอากร จ านวน 357,440.64 บาท 
      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 794,623.03 บาท 
      

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น จ านวน 271,306.58 บาท 
      

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ านวน 0.00 บาท 
      

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ จ านวน 378,133.20 บาท 
      

หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท 
      

หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 24,218,063.45 บาท 
      

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 30,717,616.00 บาท 
 

    

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 61,714.00 บาท 
 

    

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 49,803,675.17 บาท ประกอบดว้ย 
 

      

งบกลาง จ านวน 23,784,621.47 บาท 
      

งบบุคลากร จ านวน 13,080,332.78 บาท 
      

งบด าเนินงาน จ านวน 10,290,340.03 บาท 
      

งบลงทุน จ านวน 679,620.00 บาท 
      

งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท 
      

งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,968,760.89 บาท 
 

    

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 61,714.00 บาท 
 

    

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 371,600.00 บาท 
 

    

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 

    

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ านวน 0.00 บาท 
 

 

 

 

 

 



 

ค าแถลงงบประมาณ 
    

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 
อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 

 
      

  
  

รายรับจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเกบ็เอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 1,737,058.06 980,000.00 700,000.00 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

780,736.43 857,000.00 857,000.00 

  

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 257,994.13 200,000.00 200,000.00 
  

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

0.00 12,500.00 12,500.00 

  

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 349,287.00 230,000.00 250,000.00 

รวมรายได้จัดเกบ็เอง 3,125,075.62 2,279,500.00 2,019,500.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  

หมวดภาษีจดัสรร 27,452,152.82 25,720,500.00 27,480,500.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,452,152.82 25,720,500.00 27,480,500.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 31,838,688.00 35,000,000.00 35,000,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

31,838,688.00 35,000,000.00 35,000,000.00 

รวม 62,415,916.44 63,000,000.00 64,500,000.00 
 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 24,814,142.99 26,522,328.00 27,042,366.00 
  

งบบุคลากร 13,832,428.42 19,323,372.00 19,960,184.00 
  

งบด าเนินงาน 11,501,744.04 13,981,050.00 14,684,450.00 
  

งบลงทุน 2,066,182.80 1,087,000.00 1,007,000.00 
  

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 25,000.00 25,000.00 
  

งบเงินอุดหนุน 1,726,400.00 2,061,250.00 1,781,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 53,940,898.25 63,000,000.00 64,500,000.00 

รวม 53,940,898.25 63,000,000.00 64,500,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ส่วนที่ 2 

               เทศบัญญัติ 

               เร่ือง 

             งบประมาณรายจ่าย 

           ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 

                  ของ 

                      เทศบาลต าบลเหมืองจี ้

             อ าเภอเมืองล าพูน จังหวดัล าพูน 
        

 



 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบญัญติั งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 
อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 

        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,310,600 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,595,120 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,571,214 

  แผนงานสาธารณสุข 2,555,280 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,024,380 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,336,040 

  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 35,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 965,000 

ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานการเกษตร 65,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 27,042,366 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 64,500,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย   
เทศบาลตำบลเหมืองจี ้  
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  



แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 

 
    

งาน 
 

 

งบ 
 

 

  
 

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลงั รวม 

 
งบบุคลากร 7,249,800 2,967,600 10,217,400 
 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320 
 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,401,480 2,967,600 7,369,080 
 
งบด าเนินงาน 4,422,200 615,000 5,037,200 
 
    ค่าตอบแทน 445,000 195,000 640,000 
 
    ค่าใชส้อย 2,380,000 280,000 2,660,000 
 
    ค่าวสัดุ 957,200 140,000 1,097,200 
 
    ค่าสาธารณูปโภค 640,000 0 640,000 
 
งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 
 
    รายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 
 
งบเงินอุดหนุน 31,000 0 31,000 
 
    เงินอุดหนุน 31,000 0 31,000 
 
รวม 11,728,000 3,582,600 15,310,600 

  



แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 

 
    

งาน 
 

 

งบ 
 

 

  
 

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย รวม 

 
งบบุคลากร 1,182,120 0 1,182,120 
 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,182,120 0 1,182,120 
 
งบด าเนินงาน 1,203,000 210,000 1,413,000 
 
    ค่าตอบแทน 63,000 45,000 108,000 
 
    ค่าใชส้อย 1,140,000 95,000 1,235,000 
 
    ค่าวสัดุ 0 70,000 70,000 
 
รวม 2,385,120 210,000 2,595,120 

  



แผนงานการศึกษา  

 

 
    

งาน 
 

 

งบ 
 

 

  
 

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 

 
งบบุคลากร 2,931,464 0 0 2,931,464 
 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,931,464 0 0 2,931,464 
 
งบด าเนินงาน 657,200 1,482,550 100,000 2,239,750 
 
    ค่าตอบแทน 58,700 0 0 58,700 
 
    ค่าใชส้อย 538,500 642,550 100,000 1,281,050 
 
    ค่าวสัดุ 60,000 840,000 0 900,000 
 
งบเงินอุดหนุน 0 1,400,000 0 1,400,000 
 
    เงินอุดหนุน 0 1,400,000 0 1,400,000 
 
รวม 3,588,664 2,882,550 100,000 6,571,214 

  

 
 
 
 
 
 
  



 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

       

 

 



  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 998,398.38 909,341.33 1,309,014.37 0.00 0.00 % 0.00 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 294,089.37 319,084.03 283,157.21 0.00 0.00 % 0.00 

ภาษีป้าย 126,636.96 129,997.76 144,886.48 100,000.00 100.00 % 200,000.00 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 880,000.00 -43.18 % 500,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,419,124.71 1,358,423.12 1,737,058.06 980,000.00     700,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

              

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ใบอนุญาตการขายสุรา 

1,765.40 4,646.30 4,888.80 2,500.00 0.00 % 2,500.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ใบอนุญาตการพนนั 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการ
ควบคุมอาคาร 

35,426.00 59,231.61 10,810.63 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขน
มูลฝอย 

596,280.00 618,590.00 608,120.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00 

ค่าธรรมเนียมในการออก
หนงัสือรับรองการแจง้
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 
ติดตั้งแผน่ประกาศหรือ
แผน่ปลิวเพื่อการโฆษณา 

800.00 980.00 790.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมค าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม 

0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 % 0.00 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นผูค้วบคุม 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ทะเบียนพาณิชย ์

1,350.00 2,290.00 2,300.00 500.00 0.00 % 500.00 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,218.00 2,457.00 901.00 24,000.00 0.00 % 24,000.00 

ค่าปรับผูก้ระท าผิด
กฎหมายจราจรทางบก 

23,075.00 34,600.00 25,525.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 4,337.50 161,484.50 16,359.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

ค่าปรับอื่น ๆ 21,100.00 4,660.00 5,926.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 



ค่าใบอนุญาตรับท าการ
เก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูล
ฝอย 

5,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 % 0.00 

ค่าใบอนุญาตรับท าการ
ก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการ
คา้ส าหรับกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

52,600.00 84,150.00 82,900.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00 

ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00 

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการ
ควบคุมอาคาร 

1,070.00 950.00 1,195.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการ
โฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยาย
เสียง 

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

745,021.90 974,039.41 780,736.43 857,000.00     857,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

ดอกเบ้ีย 183,139.65 248,603.58 257,994.13 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

ค่าตอบแทนตามกฎหมาย
ก าหนด 

0.00 342,150.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

183,139.65 590,753.58 257,994.13 200,000.00     200,000.00 

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

              

รายไดจ้ากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย ์

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รายไดจ้ากสาธารณูปโภค
อื่น ๆ 

0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 % 12,500.00 

รวมหมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
0.00 0.00 0.00 12,500.00     12,500.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               



ค่าขายแบบแปลน 62,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รายไดเ้บ็ดเตลด็อื่นๆ 368,622.00 20,978.00 349,287.00 230,000.00 8.70 % 250,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 431,022.00 20,978.00 349,287.00 230,000.00     250,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต ์

361,034.32 655,001.26 655,441.84 800,000.00 0.00 % 800,000.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

9,811,556.62 10,157,055.51 10,245,932.91 9,150,000.00 4.92 % 9,600,000.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จดัสรรรายไดฯ้ 

3,172,118.14 4,110,990.48 4,077,703.52 4,700,000.00 27.66 % 6,000,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 135,659.32 228,078.25 157,207.52 370,500.00 2.70 % 380,500.00 

ภาษีสรรพสามิต 4,470,937.84 7,099,166.49 7,653,377.07 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00 

ภาษีสุรา 1,855,251.51 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

ค่าภาคหลวงแร่ 70,599.01 77,551.84 111,023.61 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 69,029.35 43,431.04 67,566.35 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

3,137,201.00 5,474,528.00 4,483,900.00 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,083,387.11 27,845,802.87 27,452,152.82 25,720,500.00     27,480,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

28,440,996.00 29,717,796.00 31,838,688.00 35,000,000.00 0.00 % 35,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,440,996.00 29,717,796.00 31,838,688.00 35,000,000.00     35,000,000.00 

รวมทุกหมวด 54,302,691.37 60,507,792.98 62,415,916.44 63,000,000.00     64,500,000.00 
 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 

อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  64,500,000 บาท แยกเป็น     

รายได้จัดเกบ็เอง 

  หมวดภาษีอากร รวม 700,000 บาท 

    ภาษีป้าย จ านวน 200,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มจากปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากมีการติดตั้งป้ายเพิ่มขึ้น   

    ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 500,000 บาท 

    

ประมาณการลดลงจากปีท่ีแลว้เน่ืองจากมีการบงัคบัใชภ้าษีฉบบั
ใหม่ 

  

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 857,000 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,500 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั จ านวน 1,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 50,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 600,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    

ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจง้สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 1,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพื่อการ
โฆษณา 

จ านวน 1,000 บาท 



    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 500 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 24,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 20,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าปรับอ่ืน ๆ จ านวน 20,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    

ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 70,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเทา่กบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 1,500 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง จ านวน 500 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

    ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 

    ตั้งประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   

 

 

 

 



รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 

อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน 
        

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2564 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               

งานบริหารทั่วไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

    เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 725,760 0 % 725,760 

    

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 

    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 

    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

207,360 207,360 207,360 207,360 0 % 207,360 

    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,848,320 2,848,320     2,848,320 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนกังาน 2,522,151.57 2,705,100 2,321,106 2,868,290 20.74 % 3,463,080 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 27,600 0 0 0 0 % 0 

    เงินประจ าต าแหน่ง 256,966.61 244,500 222,000 228,000 0 % 228,000 

    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 223,620 234,780 246,240 252,120 9.38 % 275,760 

    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 350,000 465,000 702,000 727,200 -43.53 % 410,640 

    

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังาน
จา้ง 

0 40,000 58,000 60,000 -60 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,380,338.18 3,689,380 3,549,346 4,135,610     4,401,480 

 



รวมงบบุคลากร 6,228,658.18 6,537,700 6,397,666 6,983,930     7,249,800 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

39,374 49,487.5 13,825 160,000 0 % 160,000 

    

ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ 

16,948 0 18,900 10,000 0 % 10,000 

    ค่าเช่าบา้น 251,800 263,500 227,677.42 240,000 0 % 240,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 28,740 35,560 33,500 35,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 35,000 
 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 

อ าเภอ เมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน 
        

  

 



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 64,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  งานบริหารท่ัวไป รวม 11,728,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 7,249,800 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดแ้ก่ 
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอตัราเดือนละ 28,800 บาท ตั้ง
ไว ้345,600 บาท 
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอตัราเดือน
ละ 15,840 บาท จ านวน 2 อตัรา ตั้งไว ้380,160 บาท โดยค านวณตั้ง
จ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557  
 

      

      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกฯ/รองนายกฯ
ไดแ้ก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรีใ นอตัราเดือน
ละ 6,000 บาท ตั้งไว ้72,000 บาท 
(2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของรองนายกเทศมนตรี ในอตัรา
เดือนละ 4,500 บาท จ านวน 2 อตัรา เป็นเงิน 108,000 บาทโดย
ค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

      



นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกฯ/รองนายกฯไดแ้ก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีในอตัราเดือน
ละ 6,000 บาท ตั้งไว ้72,000 บาท 
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี ในอตัราเดือน
ละ 4,500 บาทจ านวน 2 อตัรา ตั้งไว ้108,000 บาท โดยค านวณตั้ง
จ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 

      

      

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีไดแ้ก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอตัรา
เดือนละ 10,080 บาท ตั้งไว ้120,960 บาท 
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ในอตัรา
เดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว ้86,400 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่
เกิน 12 เดือน ตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557  

      

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,555,200 บาท 



      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี ไดแ้ก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล ในอตัราเดือน
ละ 15,840 บาท ตั้งไว ้190,080 บาท 
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาลในอตัรา
เดือนละ 12,960 บาท ตั้งไว ้155,520 บาท 
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล ในอตัราเดือน
ละ 10,080 บาท จ านวน 10 อตัรา ตั้งไว ้1,209,600 บาท โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557  

      

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,401,480 บาท 

      เงินเดือนพนกังาน จ านวน 3,463,080 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล ต าแหน่งปลดัเทศบาล และ
พนกังานเทศบาล สังกดัส านกัปลดัเทศบาล รวมจ านวน 10 อตัรา และ
การปรับเพิ่มต าแหน่งตามกรอบอตัราก าลงัใหม่พร้อมเงินปรับปรุง
ประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบติัตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนงัส่ือสั่งการ ดงัน้ี 
    - พระราชบญัญติับริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่าย
ได ้พ.ศ. 2559  
    - หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
    - ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการ

      



จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 6) ลง
วนัท่ี 8 เมษายน 2559  

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 228,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาล ต าแหน่ง
ประเภทบริหารทอ้งถ่ินและประเภทอ านวยการทอ้งถ่ิน โดยถือปฏิบติั
ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัส่ือสั่งการ ดงัน้ี 
    - พระราชบญัญติับริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่าย
ได ้พ.ศ. 2559  
    - หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
    - ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 7) ลง
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ดงัน้ี 
    - เงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับปลดัเทศบาลในอตัราเดือน
ละ 7,000 บาท 
    - เงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับหวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล ในอตัรา
เดือนละ 3,500 บาท      
    - เงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับหวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ ในอตัราเดือน
ละ 1,500 บาท  
    - เงินค่าตอบแทนพิเศษ ต าแหน่งปลดัเทศบาลในอตัราเดือน
ละ 7,000 บาท  

      

      ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 275,760 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจา้งประจ า สังกดัส านกั
ปลดัเทศบาล จ านวน 1 อตัรา และการปรับเพิ่มต าแหน่งตามกรอบ
อตัราก าลงัใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่
เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายและหนงัส่ือสั่ง

      



การ ดงัน้ี 
    - พระราชบญัญติับริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่าย
ได ้พ.ศ. 2559  
    - หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
    

      ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 410,640 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชัว่คราวให้แก่พนกังานจา้ง สังกดัส านกั
ปลดัเทศบาล ประกอบดว้ย พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้ง
ทัว่ไป และการปรับเพิ่มต าแหน่งตามกรอบอตัราก าลงัใหม่ โดย
ค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ฯลฯ ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้ง
ทัว่ไป สังกดัส านกัปลดัเทศบาล และการปรับเพิ่มต าแหน่งตามกรอบ
อตัราก าลงัใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
ล าพูน และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่
เกิน 12 เดือน  

      

    งบด าเนินงาน รวม 4,422,200 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 445,000 บาท 

      

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ านวน 160,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่   
  1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากสภาฯ  และ
ค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีกฎหมายสามารถใหเ้บิก
ได ้จ านวน 60,000 บาท 

      



  2) เพื่อจ่ายเป็นค่าก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งและพนกังานจา้ง เป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว ้100,000 บาท 

      ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
ปลดัเทศบาล พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ พนกังานจา้งทัว่ไป สังกดัส านกัปลดัเทศบาล ท่ีปฏิบติังานนอก
เวลาราชการและวนัหยดุราชการซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได ้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกราชการ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

      ค่าเช่าบา้น จ านวน 240,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซ้ือ บา้นของปลดัเทศบาล และพนกังาน
เทศบาล สังกดัส านกัปลดัเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซ้ือบา้น
ได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562   

      

      เงินช่วยเหลือบุตร จ านวน 35,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล สังกดั
ส านกัปลดัเทศบาล ผูท่ี้มีสิทธิเบิกได ้ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมาย และหนงัส่ือสั่ง
การ ดงัน้ี 
    - หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลง
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549      
    - ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560  

      

      ค่าใช้สอย รวม 2,380,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       



        รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 1,100,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งจา้งเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็
หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่าจา้งเหมาท าความ
สะอาด ค่าจา้งในการบ ารุงรักษาดูแลสถานท่ี ค่าจา้งปฏิบติังาน
ต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนภารกิจหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ค่าจา้งเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ โรง
มหรสพหรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ จา้งเหมาก าจดัส่ิงปฎิกูล ฯลฯ เพื่อภารกิจ
และงานของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562   

      

      รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 110,000 บาท 

      

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
(1) ค่ารับรองจ านวน 80,000 บาท 
    (1.1) ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรอง
ในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยีย่มชมหรือทศันศึกษาดูงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมตอ้นรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง
วนัท่ี 28 กรกฏาคม 2548 เร่ือง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    (1.2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน หรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฏหมายหรือตาม
ระเบียบจ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน หรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการอ่ืน หรือการประชุมระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์ร

      



ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมทั้งผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมอ่ืน ๆ เช่นค่าอาหาร อาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรองรวมทั้งค่าบริการซ่ึงจ าเป็นตอ้งจ่ายท่ี
เก่ียวกบัการรับรอง ฯลฯ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง
วนัท่ี 28 กรกฏาคม 2548 เร่ือง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรอง หรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    (1.3) ค่าใช่จ่ายในการจดัประชุมราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ านวน 30,000 บาท โดยใหห้มายความรวมถึง การประชุม
ราชการทางไกลผา่นดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร ค่าเช่า
หอ้งประชุม ค่าดอกไมต้กแต่งสถานท่ีประชุม ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็น เป็นตน้  การประชุมราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สามารถเบิกค่าใชจ่้ายได ้ ตอ้งเป็นการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการภารกิจ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  เพื่อรับทราบนโยบายในการท างาน ประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑ์
ต่างๆ หรือซกัซอ้มความเขา้ใจในระเบียบวิธีปฏิบติัต่าง ๆ รับทราบ
และรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอ้ยุติ ประสานงานหรือ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะเร่ืองร่วมกนั 
(2) ค่าใชจ่้ายในการจดังานรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีการ วนัส าคญั
ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมของจิตอาสา จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัรัฐพิธี ราชพิธี และพิธี
การ วนัส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัคลา้ยวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีเปิด
อาคาร ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายพิธีทางศาสนา ค่าจดัท าซุม้เฉลิมพระ
เกียรติ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสถานท่ี ค่าจดัซ้ือผา้แพรผา้ร้ิวธงชาติ ค่าท า
กรอบเกียรติบตัร ป้ายสัญลกัษณ์ดอกไมธู้ปเทียน ค่าพานพุ่มถวาย
สักการะพวงมาลา ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวงดุริยางค ์ค่าจา้ง
เหมาบริการต่าง ๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบติัตาม



ระเบียบ ดงัน้ี 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดั
งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
    - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง
วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
    ปรากฎตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา้ 91  

      

    

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย 

 

  



         

แผนงาน  
  

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย  

 

   

 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

รวม 

 

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 308,300                   308,300 
 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 240,000                   240,000 
 

เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม 

118,620                   118,620 

 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 18,891,600                   18,891,600 

 
เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

6,700                   6,700 

 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิ่น (กบท.) 

885,000                   885,000 

 
ส ารองจ่าย 544,146                   544,146 

 
เบ้ียยงัชีพคนพิการ 6,048,000                   6,048,000 

 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

                  180,000 180,000 

 
เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

                  1,555,200 1,555,200 



 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

                  207,360 207,360 

 
เงินเดือนนายก/รองนายก                   725,760 725,760 

 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

                  180,000 180,000 

 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง         257,160 216,000   649,800 446,040 821,280 2,390,280 
 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังาน 

        15,000           15,000 

 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังาน
จา้ง 

        23,040 24,000   24,000 60,000 48,000 179,040 

 
เงินเดือนพนกังาน         1,995,840 1,484,880 1,415,280 2,113,664 658,080 5,918,040 13,585,784 

 
เงินวิทยฐานะ               84,000     84,000 

 
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า                   275,760 275,760 

 
เงินประจ าต าแหน่ง         78,000 60,000 60,000 60,000 18,000 306,000 582,000 

 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

        20,000     10,000 15,000 30,000 75,000 

 
ค่าเบ้ียประชุม               6,200     6,200 

 
เงินช่วยเหลือบุตร                   35,000 35,000 

 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์

          144,000   1,500 20,000 260,000 425,500 



แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

 
ค่าเช่าบา้น         60,000 108,000 60,000 36,000 48,000 300,000 612,000 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ 

          5,000 5,000 5,000 25,000 15,000 55,000 

 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

        1,000,000 300,000 350,000 468,500 1,140,000 1,200,000 4,458,500 

 
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรอง
และพิธีการ 

    10,000             110,000 120,000 

 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

                      

 

ค่าของขวญั ของ
รางวลัหรือเงินรางวลั 
ค่าพวงมาลยั ช่อ
ดอกไมแ้ละพวงมาลา
ฯลฯ 

                  10,000 10,000 

 
ค่าใชจ่้ายในการจดั
ประชุมประชาคม 
จดัท าแผนพฒันา 
แผนชุมชนสนบัสนุน
การขบัเคลื่อน แผน
ชุมชนแบบบูรณาการ
ในกิจกรรมของ
เทศบาลในระดบั

      20,000             20,000 



หมู่บา้น ระดบัต าบล 
ระดบัอ าเภอ 

 
ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการงานของ
ศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลเหมืองจ้ี 

  10,000                 10,000 

 
ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานแกไ้ข
ปัญหาและป้องกนั
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภยัต่าง ๆ 
เช่น อุทกภยั น ้าป่า
ไหลหลาก ภยัแลง้ 
ภยัหนาว อคัคีภยั ไฟ
ป่า ฯลฯ 

                10,000   10,000 

 
ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร 

        20,000 60,000 30,000 40,000   200,000 350,000 

 
ค่าใชจ่้ายในการ
เลือกตั้ง 

                  500,000 500,000 



 
ค่าใชจ่้ายในการ
ส่งเสริม ปรับปรุง 
แกไ้ข ป้องกนั 
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

  20,000                 20,000 

 
โครงการก าจดั
ผกัตบชวาภายใน
ต าบลเหมืองจ้ี 

  15,000                 15,000 

 
โครงการแข่งขนักีฬา
ประชาชน เยาวชน
ต าบลเหมืองจ้ี 

    350,000               350,000 

 
โครงการจดักิจกรรม
งานเทศกาลล าไย 

    20,000               20,000 

 
โครงการจดักิจกรรม
วนัสตรีสากล 

          5,000         5,000 

 
โครงการจดักิจกรรม
วนัอปพร. 

                5,000   5,000 

 
โครงการจดังาน
ประเพณีเขา้รุกขมูล
กรรม 

    10,000               10,000 

 
โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต์
รดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ 

    100,000               100,000 



 
โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

    350,000               350,000 

 
โครงการจดังานวนั
เด็กแห่งชาติ 

              100,000     100,000 

 
โครงการจดังานวนั
เทศบาล 

                  10,000 10,000 

 
โครงการจดังานวนั
ปิยมหาราช 23 
ตุลาคม 

                  10,000 10,000 

 
โครงการจดังานวนั
ลอยกระทง 

    60,000               60,000 

 
โครงการจดังาน
ส่งเสริมสนบัสนุน
สภาวฒันธรรมต าบล
เหมืองจ้ี 

    15,000               15,000 

 
โครงการจดัส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วม
แข่งขนักีฬาประเภท
ต่าง ๆ 

    20,000               20,000 

 
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
10 เน่ืองในโอกาสใน
วนัเฉลิมพระ

                  40,000 40,000 



ชนมพรรษา 28 
กรกฏาคม 

 
โครงการบริหาร
จดัการขยะในพ้ืนท่ี
บริการของเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี 

        1,060,000           1,060,000 

 
โครงการปฏิบติัการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

                50,000   50,000 

 
โครงการปรับปรุง
แผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

                  50,000 50,000 

 
โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในต าบลเหมืองจ้ี 

      15,000             15,000 

 
โครงการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคญั 
เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศบาลสงกรานต ์
ฯลฯ 

                20,000   20,000 

 
โครงการฝีก ศึกษา 
และอบรมให้ความรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
(การแกะสลกัเทียน) 

    10,000               10,000 



ให้แกเ่ด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

 
โครงการฝึก ศึกษา 
และอบรมการแสดง
พ้ืนบา้นให้แก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

    10,000               10,000 

 
โครงการพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผูดู้แลคนพิการ
ต าบลเหมืองจ้ี 

          5,000         5,000 

 
โครงการพฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ต าบลเหมืองจ้ี 
(โรงเรียนผูสู้งอาย)ุ 

          300,000         300,000 

 
โครงการพฒันาเด็ก
เลก็สู่โลกกวา้ง
ของศูนยพฒันาเด็ก
เลก็สังกดัเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี 

              10,000     10,000 

 
โครงการพฒันา
เทศบาลเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 

                  100,000 100,000 



 
โครงการพฒันา
ศกัยภาพผูน้ าชุมชน
ต าบลเหมืองจ้ี 

                  100,000 100,000 

 
โครงการรัฐพิธีวนัพ่อ
แห่งชาติ 5 ธนัวาคม 

                  20,000 20,000 

 
โครงการวนัแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

                  40,000 40,000 

 
โครงการส่งเสริม 
สนบัสนุน และ
พฒันาคุณภาพ ชีวิต
ผูสู้งอาย ุผูพิ้การและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

          20,000         20,000 

 
โครงการส่งเสริมการ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายตุ าบลเหมือง
จ้ี 

          50,000         50,000 

 
โครงการส่งเสริมการ
พฒันาศกัยภาพสตรี 
ต าบลเหมืองจ้ี 

          30,000         30,000 

 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกนัการทุจริต 

                  20,000 20,000 

 
โครงการส่งเสริม
และฟ้ืนฟูภูมิปัญญา

          25,000         25,000 



ทอ้งถิ่น (ชราภิบาล 
สืบสานวิถีลา้นนา ภู
มิผญ๋าเหมืองจ้ี) 

 
โครงการส่งเสริม
อาชีพ พฒันา
ศกัยภาพกลุ่มอาชีพ
ในต าบลเหมืองจ้ี 

          20,000         20,000 

 
โครงการส่งเสริม
อาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          15,000         15,000 

 
โครงการสนบัสนุน
การพฒันาเด็กและ
เยาวชนต าบลเหมืองจ้ี 

          10,000         10,000 

 
โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

              632,550     632,550 

 
โครงการสร้างความ
เขม้แขง็แก่สถาบนั
ครอบครัว และเฝ้า
ระวงัการกระท า
รุนแรงและคา้มนุษย ์

          5,000         5,000 

 
โครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ 

            40,000       40,000 



ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควฒัน 
วรขตัติยราชนารี 

 
โครงการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเหมืองจ้ี 

          10,000         10,000 

 
โครงการหมู่บา้นน่า
อยู ่ชุมชนน่ามอง 

            50,000       50,000 

 
โครงการอบรม
ทบทวนเพ่ือเพ่ิม
ทกัษะ ขีด
ความสามารถของ
อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนต าบล
เหมืองจ้ี 

                10,000   10,000 

 
ฝึกอบรมการมีส่วน
ร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 

                  20,000 20,000 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         350,000 20,000 30,000 30,000   230,000 660,000 

 
ค่าวัสด ุ วสัดุยานพาหนะและขนส่ง         10,000 2,500 30,000   30,000 40,000 112,500 



 
วสัดุคอมพิวเตอร์         50,000 40,000 10,000 5,000   180,000 285,000 

 
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ         150,000 2,500   5,000   30,000 187,500 

 
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น         60,000 20,000 30,000     450,000 560,000 

 
วสัดุกีฬา     10,000               10,000 

 
วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง                 30,000   30,000 

 
วสัดุงานบา้นงานครัว           5,000   10,000   50,000 65,000 

 
วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

            70,000 5,000     75,000 

 
ค่าอาหารเสริม (นม)               840,000     840,000 

 
วสัดุการเกษตร   20,000                 20,000 

 
วสัดุก่อสร้าง         150,000 2,500   10,000   15,000 177,500 

 
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่           5,000 5,000 5,000   60,000 75,000 

 
วสัดุส านกังาน         30,000 30,000 20,000 20,000   272,200 372,200 

 
วสัดุอ่ืน                 10,000   10,000 

 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

                  10,000 10,000 

 
ค่าน ้าประปา ค่าน ้ าบาดาล                   10,000 10,000 

 
ค่าไฟฟ้า                   400,000 400,000 

 
ค่าบริการไปรษณีย ์                   20,000 20,000 

 
ค่าบริการโทรศพัท์                   200,000 200,000 



 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

                      

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายสันธง บา้น
ปงชยั หมู่ท่ี 3 

        350,000           350,000 

 
โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาแบบ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
บา้นเหมืองจ้ีหลวง 
หมู่ท่ี 1 

        350,000           350,000 

 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บา้นฝายแป้น หมู่
ท่ี 4 

        307,000           307,000 

 
งบรายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน                   25,000 25,000 

 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

                      

 

โครงการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอ

                  17,000 17,000 



เมืองล าพูน จงัหวดั
ล าพูน 

 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

                      

 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานของ
อาสาสมคัร
สาธารณสุข 

            70,000       70,000 

 
อุดหนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

            280,000       280,000 

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       

 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็น
ค่าอาหารกลางวนั
ของเด็กนกัเรียน
โรงเรียน สพฐ. ใน
เขตเทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี 

              1,400,000     1,400,000 

 
อุดหนุนศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนั
และปราบปรามยา

                  14,000 14,000 



 

เสพติดอ าเภอเมือง
ล าพูน ศป.ปส.อ.
เมืองล าพูน ตาม
โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

 
รวม 27,042,366 65,000 965,000 35,000 6,336,040 3,024,380 2,555,280 6,571,214 2,595,120 15,310,600 64,500,000 

 




