
หนาท่ี 1

จํานวนโครงการ/
จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละ

ทต.หนองลอง 1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  -ขอความเห็นชอบกรณีโครงการ แผนพัฒนา √  -พ.ร.บ. 13/ 3.33 5,000           ประกาศฯ
รายไดของ เวียงหนองลอง เพื่อเปนคาใชจายตาม ไมอยูในภารกิจดานการศึกษา 3 ป กําหนดแผน 552,700 ขอ 1
ปงบประมาณ โครงการสนับสนุน "การจัดงานรัฐพิธี" และดานสาธารณสุข (58-60) และขั้นตอนฯ เห็นชอบ
ปท่ีผานมา อําเภอเวียงหนองลอง ประจําปงบประมาณ รวมทั้งเกินอัตรารอยละ มาตรา 
โดยไมรวมเงิน 2558 ตามที่กําหนด ๑๖ (๑๑)
อุดหนุนของรัฐ งบประมาณ 5๐,000 บาท
จํานวน 2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  -ขอความเห็นชอบกรณีโครงการ แผนพัฒนา √  -พ.ร.บ. 14/ 3.63 5,000           ประกาศฯ
16,608,642.72 เวียงหนองลอง เพื่อเปนคาใชจายตาม ไมอยูในภารกิจดานการศึกษา 3 ป กําหนดแผน 602,700 ขอ 1
บาท โครงการสนับสนุน "งานพระนางจามเทวี และดานสาธารณสุข (58-60) และขั้นตอนฯ เห็นชอบ

และงานฤดูหนาวจังหวัดลําพูน" รวมทั้งเกินอัตรารอยละ มาตรา 

ประจําปงบประมาณ 2558 ตามที่กําหนด ๑๖ (๑๑)

งบประมาณ 5๐,000 บาท
3. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  -ขอความเห็นชอบกรณีโครงการ แผนพัฒนา √  -พ.ร.บ. 15/ 3.75 5,000           ประกาศฯ
เวียงหนองลอง เพื่อเปนคาใชจายตาม ไมอยูในภารกิจดานการศึกษา 3 ป กําหนดแผน 622,700 ขอ 1
โครงการสนับสนุน "ประเพณีสงกรานต" และดานสาธารณสุข (58-60) และขั้นตอนฯ เห็นชอบ
อําเภอเวียงหนองลอง ประจําปงบประมาณ รวมทั้งเกินอัตรารอยละ มาตรา 

2558 ตามที่กําหนด ๑๖ (๑๑)

งบประมาณ 2๐,000 บาท
4. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  -ขอความเห็นชอบกรณีโครงการ แผนพัฒนา √  -พ.ร.บ. 16/ 3.81 10,000        ประกาศฯ
เวียงหนองลอง เพื่อเปนคาใชจายตาม ไมอยูในภารกิจดานการศึกษา 3 ป กําหนดแผน 632,700 ขอ 1
โครงการอําเภอยิ้มเคล่ือนที่ Amphoeyim และดานสาธารณสุข (58-60) และขั้นตอนฯ เห็นชอบ
Mobile Service ประจําปงบประมาณ รวมทั้งเกินอัตรารอยละ มาตรา 

2558 ตามที่กําหนด ๑๖ (๑๑)

งบประมาณ 1๐,000 บาท

อํานาจใน
การพิจารณา

ผลการ
พิจารณา

ปรากฏใน
แผนพัฒนา

สามป

จัดทํา
โครงการ
พรอม

รายละเอียด
คาใชจายแลว

อยูในอํานาจ
หนาที่ตามกฏหมาย

งบประมาณรายจายหมวดเงิน
อุดหนุน (รวมทุกรายการ) 

ปงบประมาณ 2558

บัญชีสรุปขอความเห็นชอบ/อนุมัติ ตอคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด

เฉพาะสวนราชการ  หนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ขอรับเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคกร
ปกครองสวน

ทองถ่ิน
โครงการ ขอความเห็นชอบ/อนุมัติ

ขอมูลพิจารณา

 หนวยงานที่ขอฯ 
      สมทบ        

 (จํานวนเงิน)



หนาท่ี 2

จํานวนโครงการ/
จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละ

อํานาจใน
การพิจารณา

ผลการ
พิจารณา

ปรากฏใน
แผนพัฒนา

สามป

จัดทํา
โครงการ
พรอม

รายละเอียด
คาใชจายแลว

อยูในอํานาจ
หนาที่ตามกฏหมาย

งบประมาณรายจายหมวดเงิน
อุดหนุน (รวมทุกรายการ) 

ปงบประมาณ 2558

บัญชีสรุปขอความเห็นชอบ/อนุมัติ ตอคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด

เฉพาะสวนราชการ  หนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ขอรับเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคกร
ปกครองสวน

ทองถ่ิน
โครงการ ขอความเห็นชอบ/อนุมัติ

ขอมูลพิจารณา

 หนวยงานที่ขอฯ 
      สมทบ        

 (จํานวนเงิน)

ทต.หนองลอง 5. อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดิน  -ขอความเห็นชอบกรณีโครงการ แผนพัฒนา √  -พ.ร.บ. 17/ 3.93 300,000      ประกาศฯ
รายไดของ เอาชนะยาเสพติดจังหวัดลําพูน ไมอยูในภารกิจดานการศึกษา 3 ป กําหนดแผน 652,700 ขอ 1
ปงบประมาณ (ศพส.จ.ลพ.) เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ และดานสาธารณสุข (58-60) และขั้นตอนฯ
ปท่ีผานมา เพิ่มศักยภาพการดําเนินงานปองกันและ รวมทั้งเกินอัตรารอยละ มาตรา เห็นชอบ
โดยไมรวมเงิน แกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ ตามที่กําหนด ๑๖ (30)
อุดหนุนของรัฐ 2558
จํานวน งบประมาณ 20,000 บาท
16,608,642.72 6. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  -ขอความเห็นชอบกรณีโครงการ แผนพัฒนา √  -พ.ร.บ. 18/ 4.29 2,000           ประกาศฯ
บาท เวียงหนองลอง เพื่อเปนคาใชจายตาม ไมอยูในภารกิจดานการศึกษา 3 ป กําหนดแผน 712,700 ขอ 1

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน และดานสาธารณสุข (58-60) และขั้นตอนฯ

การดําเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสาร รวมทั้งเกินอัตรารอยละ มาตรา เห็นชอบ
การจัดซื้อจัดจางและศูนยประสานราชการ ตามที่กําหนด ๑๖ (31)

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ
อําเภอเวียงหนองลอง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558
งบประมาณ 60,000 บาท
7. อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครอง  -ขอความเห็นชอบกรณีโครงการ แผนพัฒนา √  -พ.ร.บ. 19/ 4.42 10,000        ประกาศฯ
ทองถ่ินจังหวัดลําพูน เพ่ือเปนคาใชจาย ไมอยูในภารกิจดานการศึกษา 3 ป กําหนดแผน 734,700 ขอ 1
ตามโครงการศูนยประสานงานขององคกร และดานสาธารณสุข (58-60) และขั้นตอนฯ เห็นชอบ
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดลําพูน รวมทั้งเกินอัตรารอยละ มาตรา 

ประจําปงบประมาณ 2558 ตามที่กําหนด ๑๖ (31)

งบประมาณ 22,0๐๐ บาท



หนาท่ี 3

จํานวนโครงการ/
จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละ

อํานาจใน
การพิจารณา

ผลการ
พิจารณา

ปรากฏใน
แผนพัฒนา

สามป

จัดทํา
โครงการ
พรอม

รายละเอียด
คาใชจายแลว

อยูในอํานาจ
หนาที่ตามกฏหมาย

งบประมาณรายจายหมวดเงิน
อุดหนุน (รวมทุกรายการ) 

ปงบประมาณ 2558

บัญชีสรุปขอความเห็นชอบ/อนุมัติ ตอคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด

เฉพาะสวนราชการ  หนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ขอรับเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคกร
ปกครองสวน

ทองถ่ิน
โครงการ ขอความเห็นชอบ/อนุมัติ

ขอมูลพิจารณา

 หนวยงานที่ขอฯ 
      สมทบ        

 (จํานวนเงิน)

8. อุดหนุนจังหวัดลําพูน  -ขอความเห็นชอบกรณีโครงการ แผนพัฒนา √  -พ.ร.บ. 20/ 4.60 4,000,000 ประกาศฯ
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดการ ไมอยูในภารกิจดานการศึกษา 3 ป กําหนดแผน 764,700 ขอ 1
แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ภาค ๕ และดานสาธารณสุข (58-60) และขั้นตอนฯ เห็นชอบ
ครั้งที่ 31 "หริภุญไชยเกมส" รวมทั้งเกินอัตรารอยละ มาตรา 

ประจําปงบประมาณ 2558 ตามที่กําหนด ๑๖ (14)

งบประมาณ 30,000 บาท
9. อุดหนุนเทศบาลตําบลวังผาง  -ขอความเห็นชอบกรณีโครงการ แผนพัฒนา √  -พ.ร.บ. 21/ 4.84 150,000      ประกาศฯ
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ ไมอยูในภารกิจดานการศึกษา 3 ป กําหนดแผน 804,700 ขอ 1
งานเทศกาลลําไย สนับสนุนสินคาไทย และดานสาธารณสุข (58-60) และขั้นตอนฯ เห็นชอบ
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ประจําป 2558 รวมทั้งเกินอัตรารอยละ มาตรา 

งบประมาณ 4๐,000 บาท ตามที่กําหนด ๑๖ (๑๑)

หมายเหตุ ๑. ทต.หนองลอง มีโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ดานการศึกษาและดานสาธารณสุข จํานวน ๔ โครงการ 121,000.-บาท คิดเปนรอยละ 0.73   

2. ทต.หนองลอง มีองคกรการกุศลและองคกรที่จัดต้ังตามกฎหมาย ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล จํานวน 8 โครงการ รวมเปนเงินทั้งส้ิน 381,700.-บาท คิดเปนรอยละ 2.30   

3. ทต.หนองลอง มีโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ตามขอ ๑ และ ๒ จํานวน 12 โครงการ รวมเปนเงินทั้งส้ิน 502,700 บาท คิดเปนรอยละ 3.02


	ทต.หนองล่อง



