
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลลวงเหนือ

อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,949,440 บาท
งบกลาง รวม 15,949,440 บาท

งบกลาง รวม 15,949,440 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้าง
และผู้ประกันตนตามประกาศของกองทุนประกันสังคมของคาจ้าง
พนักงานจ้างเทศบาลฯทั้งหมด   ตามระเบียบดังนี้
-  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ ว9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  เพื่อให้ความ
คุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญ
หาย  อันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง จํานวนอัตราร้อย
ละ  0.2  ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี  ตามระเบียบดังนี้
-  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 4172  
ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,226,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุตําบลลวง
เหนือ จํานวน 1,561 ราย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน  ตามระเบียบดังนี้
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 )    
พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,390,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะห์ให้กับคนพิการตําบลลวง
เหนือ  จํานวน 249   คน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2553  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2549   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ตําบล
ลวงเหนือ  จํานวน 22 คน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม เชียงใหม ด้านที่ 5 การ เสริมสร้างความมั่นคงความ
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 684   ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562
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เงินสํารองจาย จํานวน 159,440 บาท

รายจายที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท
.)  
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  พ.ศ
. 2541 โดยพิจารณาตั้งงบประมาณจากรายรับจริงประจําปีที่ผาน
มา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน ทุก
ประเภท) แตจะต้องไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของงบ
ประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2545

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญท้องถิ่น (กบท
.) ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ งบประมาณรายจาย
ประจําปี โดยไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุน   ตามระเบียบดังนี้
1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0808.5/ว
 3466   ลว. 29  ตุลาคม  2561
2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0808.5/ว
 2305   ลว. 26  กรกฎาคม  2561
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลลวงเหนือ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลลวง
เหนือ ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 560  
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561 เรื่องการดําเนินการสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว2502
  ลงวันที่  20 สิงหาคม  2553  เรื่องแนวทางการสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับตําบล โดยคิดใน
อัตรา 50%   ของเงินสมทบที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพ ตามระเบียบดังนี้  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครอง   
สวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือเกี่ยวกับศพของข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาลตําบลลวงเหนือ ซึ่งถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบดังนี้
-  หนังสือที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน  2525
   เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงาน
เทศบาลถึงแกความตาย
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือเกี่ยวกับศพของพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ ซึ่งถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบดังนี้
-  หนังสือที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน  2525
   เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงาน
เทศบาลถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือเกี่ยวกับศพลูกจ้างประจํา   ของเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ ซึ่งถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบดังนี้
-  หนังสือที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน  2525
   เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงาน
เทศบาลถึงแกความตาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,113,120 บาท

งบบุคลากร รวม 7,189,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาฯ   
1. นายกเทศมนตรี  1  ตําแหนง   เดือนละ 27,600 บาท  12
 เดือน            
2. รองนายกเทศมนตรี 2 ตําแหนง เดือนละ 15,180 บาท  12
 เดือน          
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภา ฯ  
1. นายกเทศมนตรี 1 ตําแหนง เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12
 เดือน
2. รองนายกเทศมนตรี 2 ตําแหนง เดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาฯ
1.  นายกเทศมนตรี 1 ตําแหนง เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12
 เดือน
2.  รองนายกเทศมนตรี 2 ตําแหนง เดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภา ฯ          
1.  เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 ตําแหนง เดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน
2.  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 ตําแหนง เดือนละ 6,900
 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาฯ  
1.  ประธานสภาเทศบาล  1 ตําแหนง เดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน
2.  รองประธานสภา 1 ตําแหนง เดือนละ 12,420
 บาท จํานวน 12 เดือน
3.  สมาชิกสภาเทศบาล 10 ตําแหนง เดือนละ  9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,565,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,724,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน  12 เดือน  จํานวน 9 อัตรา  ดังนี้
1. ปลัดเทศบาลตําบล
2.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบล
3.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
4.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
5.นิติกร
6.นักจัดการงานทั่วไป
7.นักประชาสัมพันธ์
8.นักทรัพยากรบุคคล
9.เจ้าพนักงานธุรการ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ผู้บริหาร (ปลัด
เทศบาลตําบล) ระดับ 8 เดือนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ไมเกิน  12 เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ
.ศ. 2559  ลว. 19  เมษายน  2559)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 162,000 บาท

           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาประจํารายเดือน
ของพนักงานเทศบาล ตําแหนงผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล
ตําบล) ระดับ 8 เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน (ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2559   ลว. 19
  เมษายน  2559)
           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม พ.ศ.  2559   ลว. 19  เมษายน  2559)
           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงฝ่ายอํานวยการ เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม พ.ศ. 2559   ลว. 19  เมษายน  2559)
           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  (ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่องกําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559   ลว. 19
  เมษายน  2559)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 298,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด ตําแหนงนัก
จัดการงานทั่วไป  1 อัตรา     โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด ตําแหนงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา)   และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  1  อัตรา(คนงานทั่วไป 1  อัตรา) รวม 2  อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ ไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตามอัตราที่ ก.ท
. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน จํานวน 1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 1,886,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ที่ปฏิบัติงานให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  คาป่วยการ  อปพร.  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ  ฯลฯ    ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการ ฯ   ตามที่
กฎหมายกําหนด  ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ เบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 57,400 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 637,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง
มหรสพ  คาจัดทําเอกสาร  ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ  ตาม
รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด  และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาบริการกําจัดปลวก  ฯลฯ  หรือรายจายอื่นใดในลักษณะ
รายจายดังกลาว  ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาทรัพย์สิน  (ยกเว้นคาเชาบ้าน)
 ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาซักฟอก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซักฟอกวัสดุ เชน ผ้าหม, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้ามาน ฯลฯ
 ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ   ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสาร  การเย็บหนังสือ  เข้าปก
หนังสือ  หรือเอกสารรูปเลมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลลวงเหนือ   ตามรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ  คา
ธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมที่ดิน  หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้   ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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คาเบี้ยประกัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันการประกันภัยรถจักรยานยนต์และรถ
ยนต์ตางๆ  ของเทศบาลตําบลวงเหนือ   ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1. คารับรอง    
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ์
เอกสาร  คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ  ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ทั้งนี้เบิกจายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.4/ว2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่องการ
ตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรอง
ของ อปท. (โดยคํานวณตั้งจายไมเกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงใน
ปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงิน
จายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายรับจริง
ปี 2561)                                                 
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุม  
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือการประชุมระหวาง อปท.กับ อปท. หรือ อปท
.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้อง
ถิ่น ทั้งนี้เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4
/ว2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ อปท. 
3. คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ   
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญตาง ๆ เชน งานเฉลิมฉลองและจุดเทียนชัยเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  งานวันปิยมหาราช โครงการปกป้องสถาบันพระ
มหากษัตริย์ ฯลฯ  โดยจายเป็นคาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จุด
เทียนชัยถวายพระพร  คาจัดกิจกรรมบรรยาย                 ปาถก
ฐาธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศล  คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คา
จัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว  ธงชาติ  ป้ายสัญลักษณ์  ดอกไม้ธูปเทียน  คา
พานพุมถวายสักการะ  พวงมาลา  คาดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ ฯลฯ  และคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง  โดยเบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวดแขงขันตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ และประกวด
แขงขันตาง ๆ เชน งานจัดกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร การจัดนิทรรศการในการสงประกวดรางวัลตาง ๆ  วันท้อง
ถิ่นไทย กิจกรรมวันเทศบาล ฯลฯ โดยจายเป็นคาตอบแทน
พิธีกร  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเจ้า
หน้าที่หรือผู้มาชวยปฏิบัติงาน คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์คาวัสดุอุปกรณ์ คาพิมพ์เอกสาร คาป้าย คาสื่อสิ่ง
พิมพ์ตาง ๆ คาประชาสัมพันธ์ทางสื่อตาง ๆ  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่   คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาจ้าง
เหมาบริการ  ตางๆและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น  โดยเบิกจายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้จายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 40,000 บาท
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          เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น         สมาชิกสภา ฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก ฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาลตําบล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  รวมทั้งการเดินทางไปฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าวัสดุ รวม 512,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  เชนกระดาษ, คาวัสดุ
เครื่องเขียน, แบบพิมพ์ตาง ๆ, กระดาษคาร์บอน, คาน้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน,สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, เครื่อง
คํานวณเลข,สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  เชน ถ้วย, ชาม, ช้อน, ส้อม, มีด,แก้วน้ํา จาน
รองแก้ว, ถ้วยกาแฟ, กระติกน้ําร้อน, กระติกน้ําแข็ง, ผงซัก
ฟอก, น้ํายาล้างห้องน้ํา, น้ํายาล้างจาน น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
   ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับ
ลูกปน  น้ํามันเบรก  อานจักรยาน  หัวเทียน  ไขควง  นอตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์ม
กรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
ตําบล เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามรูป
แบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  เชน  ป้ายประชาสัมพันธ์  พูกัน  เมมโมรี่การ์ด
  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ       ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล   ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล   ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 635,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลฯ และในที่
สาธารณะ ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ  รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เชนคาเชา  คาเชา
เครื่อง  เลขหมายโทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  ตามรูป
แบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณีย์, คาโทรเลข, คาธนาณัติ, คาซื้อดวง
ตราไปรษณีย์, คาเชา,ตู้ไปรษณีย์, คาธรรมเนียมโอนเงิน ฯลฯ
  ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ฯลฯ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กจํานวน  2  ตู้ จํานวน 11,800 บาท

จัดซื้อตู้เหล็ก  จํานวน  2  ตู้
คุณลักษณะพื้นฐาน
ตู้เหล็กแบบสองบาน  มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้นปรับระดับสาม
ชั้น
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลตลาดขวัญ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
เชียงใหม  (สถานที่กลาง  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม)

จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลตลาดขวัญ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
เชียงใหม  (สถานที่กลาง  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ
.ศ.2561-2565) 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 516  ลว. 22  กุมภาพันธ์  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559       

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 303,760 บาท
งบบุคลากร รวม 293,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 293,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 293,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตําแหนง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตามอัตราที่ ก
.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12 เดือน 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559)
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลและตรวจสอบการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ อันจะทําให้ท้องถิ่น   มีความ
สามารถในการดําเนินการแก้ไขปญหา สนองตอบความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม  ด้านที่ 6
 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการอบรมและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตําบล ลวงเหนือ พร้อมทั้งจัดเวทีประชาคม สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน       โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาสถานที่ คา
อาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุมฯลฯ  สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม  ด้านที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมา
ภิบาล                   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,307,460 บาท
งบบุคลากร รวม 3,001,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,001,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,651,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน   จํานวน 7  อัตรา ดังนี้ 
1. ผู้อํานวยการกองคลัง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
4. นักวิชาการเงินและบัญชี
5. นักวิชาการคลัง
6. นักวิชาการพัสดุ
7. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559) , หนังสือสํานักงาน  กจ. กท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน และ 
เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  เดือนละ 
1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษไว้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการพัสดุ  1 ตําแหนง ตามอัตราที่ 
ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 1,297,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง
มหรสพ  คาจัดทําเอกสาร  ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ  ตาม
รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด  และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาบริการกําจัดปลวก ฯลฯ หรือรายจายอื่นใดในลักษณะราย
จายดังกลาว  ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ  คา
ธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมที่ดิน  หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้   ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภา ฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้
รับคําสั่งจากนายก ฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล
ตําบล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา, คา
ธรรมเนียมศาล, คาเงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา
คดี  คาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  รวมทั้งการเดินทางไปฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เชนคา
วัสดุ อุปกรณ์ คาอาหาร และอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร 
คาป้ายประชาสัมพันธ์และโครงการอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
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ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 72,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  เชนกระดาษ, คาวัสดุ
เครื่องเขียน, แบบพิมพ์ตาง ๆ, กระดาษคาร์บอน, คาน้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน,สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, เครื่อง
คํานวณเลข,สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
ตําบล เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามรูป
แบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล   ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  ขาวดํา ชนิด Network  แบบที่  
1

จํานวน 8,900 บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามอัตราที่ ก.ท
. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12 เดือน  จํานวน 1
 อัตรา  ดังนี้  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,713,180 บาท

งบบุคลากร รวม 857,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 857,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 303,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามตําแหนงนักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 1 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 518,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด จํานวน 4 อัตรา ตําแหนงพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ดับเพลิง 1 อัตรา) และพนักงานจ้างทั่ว
ไป 3 อัตรา (คนงานทั่วไป 3 อัตรา) โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้างตาม
อัตราที่ ก.ท.กําหนด จํานวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่ว
ไป 3 อัตรา (คนงานทั่วไป 3 อัตรา) โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 436,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ที่ปฏิบัติงานให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ คาป่วยการ อปพร. คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก ฯ
 ฯลฯ ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาบริการกําจัดปลวก ฯลฯ หรือรายจายอื่นใดในลักษณะราย
จายดังกลาว ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการดําเนินงานของศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบลลวงเหนือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานของศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบลลวง
เหนือ การฝึกอบรมสมาชิก  อปพร.ที่จัดตั้งใหม  การดําเนินการ
ให้ความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นภายในศูนย์ อปพร. รวมถึงการจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
แกสมาชิก อปพร.ที่ออกปฏิบัติงานในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ รวม
ทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาลตําบล   ลวงเหนือ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสุขของประชาชน
         โดยเบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ทื่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลง
วันที่  29 ตุลาคม  2553

โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติเทศบาลตําบลลวงเหนือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ โดยจายเป็นคา
วัสดุ อุปกรณ์ คาสถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่มในการรับรอง
การประชุม ฯลฯ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและข้า
ราชการ  พนักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.(ใหม) หรือฝึก
ทบทวนเพื่อซ้อมแผนดินโคลนถลมและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาล ให้
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยรวมกับเจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ ในการพิทักษ์
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและของผู้อื่นให้รอด
พ้น ปลอดภัย และการศึกษาดูงาน       เชน คาวิทยากร, คา
อาหารและเครื่องดื่ม, คาวัสดุอุปกรณ์, คายานพาหนะ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดซื้อชุดอปพร. ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนน ในชวงปกติและชวงเทศกาลตาง ๆ เชน ป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน,  การเดินรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ, การจัดกิจกรรมตัวอยางอุบัติเหตุ ทางถนน ฯลฯ
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –2565) สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 5 เสริมสร้างความมั่น
คงปลอดภัยและความสุขของประชาชน  ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 

โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่า
รวมกับเจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ ในการพิทักษ์ชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเองและของผู้อื่นให้รอดพ้น ปลอดภัย ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 5 เสริมสร้างความมั่น
คง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
ตําบล เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามรูป
แบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติการดับ
เพลิง, เสื้อ, กางเกง,  เข็มขัด, หมวก, รองเท้า ฯลฯ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ํา, ทอดูดน้ํา, หัว
ฉีดน้ํา  น้ํายาเคมีดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า ฯลฯ 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 419,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 419,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 47,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
ทํางานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 
(1) แผนกรองอนุภาคฝุ่นละออง
ระบบ Electronic Collecting Cell 
(2) สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและ
รับรอง ประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไมน้อยกวา 90% จาก
สถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐาน สากล 
(4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและรับรอง ความ
ปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐาน
สากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
 (5) ราคาไมรวมคาติดตั้ง 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําที่  10  วัตต์  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 28,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ระบบ VHF/FM 
2. ขนาดกําลังสง 10 วัตต์ 
3. ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน 

วันที่พิมพ์ : 23/9/2564  15:35:44 หน้า : 34/87



จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ  5  วัตต์  จํานวน  10  เครื่อง จํานวน 120,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ระบบ VHF/FM 
2. ขนาดกําลังสง 5 วัตต์ 
3. ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แทนชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา
ยาง เหล็กพับ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 182,800 บาท

เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งในเขตหมูบ้าน
บ้านลวงเหนือ หมู  4  

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้  จํานวน  5  เครื่อง จํานวน 41,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 79.4 cc
2. กําลังไมน้อยกวา 4 แรงม้า
3. ความเร็วรอบไมน้อยกวา 6500 รอบ/นาที
4. ปริมาตรลมไมน้อยกวา 19 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
5. ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 664,920 บาท

งบบุคลากร รวม 229,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 229,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 229,920 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอิตราที่ ก.ท.กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว
 1592 ลงวันที่ 
23  กรกฎาคม 2564    
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งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คา
อาหารเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวน
หยอม สนามหญ้า ทําความสะอาด และการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ของ อปท. (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563) และคาจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการ
ในอํานาจหน้าที่เทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น   
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ใน
การ     เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ฯลฯ  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ   
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  เชนกระดาษ, คาวัสดุ
เครื่องเขียน, แบบพิมพ์ตาง ๆ, กระดาษคาร์บอน, คาน้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน,สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, เครื่อง
คํานวณเลข,สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  เชน ถ้วย, ชาม, ช้อน, ส้อม, มีด,แก้วน้ํา จาน
รองแก้ว, ถ้วยกาแฟ, กระติกน้ําร้อน, กระติกน้ําแข็ง, ผงซัก
ฟอก, น้ํายาล้างห้องน้ํา, น้ํายาล้างจาน น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
   ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล   ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาลที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ฯลฯ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,942,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,401,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,401,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 911,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงและอิตราที่ ก.ท.กําหนด 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา  
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23  กรกฎาคม 2564    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล  ระดับ
ชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  
12  เดือน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 419,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  คาตอบแทนพิเศษ  ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน จํานวน  2 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 
1 อัตรา  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,740 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 
12 เดือน จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1
 อัตรา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
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งบดําเนินงาน รวม 1,442,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ กรมบัญชี
กลาง

ค่าใช้สอย รวม 477,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
ของขวัญ, ของรางวัลสําหรับเด็ก ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ
.2561-2565)

โครงการจัดทําเอกสารรายงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําเอกสาร
รายงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาชวงปิดภาคฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดหางานให้นักเรียนนัก
ศึกษา   ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  ทํางานชวงปิดภาคเรียน (ฤดู
ร้อน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่  มท
  0891.4/ว 569  ลงวันที่14 มีนาคม  2551  เรื่อง การจ้างนัก
เรียนนักศึกษาทํางานในชวงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญหาสังคม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุดที่  มท  0803/ว 897 ลงวัน
ที่  6 พฤษภาคม  2558 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 1347    ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541  เรื่อง  คาใช้
จายในการจัดงานตาง ๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

โครงการฝึกซ้อมแผนสําหรับการป้องกันอุบัติภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกซ้อมแผน
สําหรับการป้องกันอุบัติภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลลวงเหนือ

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลลวง
เหนือ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัฒนาเด็กปฐม
วัย พ.ศ. 2551
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 382,800 บาท

     1. คาอาหารกลางวัน
        เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน   ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน  48 คน  อัตราคน
ละ 21  บาท  จํานวน 245 วัน  รวมเป็นเงิน  246,960 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)

     2.  คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
         เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา  จํานวน 48 คน อัตราคน
ละ 1,700 บาทตอปี  จํานวน 81,600 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
     3.  คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กไทย   เทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา  จํานวน 48 คน อัตรา
คนละ 1,130 บาทตอปี (แบงเป็นคาหนังสือเรียนอัตราคนละ 200
 บาท คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท คาเครื่องแบบ
นักเรียน อัตราคนละ 300 บาท และคากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท)  จํานวนรวม 54,240 บาท     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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ค่าวัสดุ รวม 935,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 935,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)
   1.  คาอาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กไทย
เทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน 48 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน จํานวน 91,977.60 บาท ตามหนังสือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่    8 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้
จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3
ด้านการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็น
สุข        
  2.  คาอาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนในเขต
เทศบาล จํานวน 3 แหง สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ป.1 – 6
  จํานวน  440  คน           อัตราคนละ  7.37
  บาท  จํานวน  260  วัน  จํานวน  843,128 บาท ตามหนังสือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้าน
ที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข
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งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 18,000 บาท

    เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องซักผ้า 
 คุณลักษณะ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
 แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม  
 1. เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไมน้อยกวาที่กําหนด
 2. เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
 3. มีระบบป่นแห้งหรือหมาด  
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,079,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,079,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก จํานวน 1,369,200 บาท

    1.1  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนชลประทานผาแตก ระดับอนุบาล ป.1 – 6
 จํานวน 308  คน  อัตราคนละ 21 บาท  จํานวน  200
  วัน  จํานวน 1,293,600 บาท 
    1.2  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ และศิลป
วัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี  จํานวน 
75,600 บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่              28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็น
สุข
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านลวงเหนือ จํานวน 572,000 บาท

    2.1  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านลวงเหนือ  ระดับอนุบาล ป.1 - 6 จํานวน 117
 คน อัตราคนละ 21 บาท  จํานวน  200  วัน  จํานวน 491,400
 บาท  
    2.2  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานนิทรรศการเมืองลวง
ขวงไทลื้อโรงเรียนบ้านลวงเหนือ  จํานวน  5,000  บาท
    2.3 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ และศิลป
วัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี  จํานวน 
75,600  บาท 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทรัพยกรมนุษย์  และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข 
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อุดหนุนโรงเรีิยนบ้านสันทราย จํานวน 138,600 บาท

    3.1  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านสันทราย  ระดับอนุบาล ป.1 - 6   
จํานวน 15 คน อัตราคนละ 21 บาท  จํานวน  200
  วัน จํานวน 63,000 บาท 
    3.2 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ และศิลป
วัฒนธรรม จริยธรรม  ภูมิปญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี  จํานวน 
75,600 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็น
สุข

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,566,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,111,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,111,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 811,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12  เดือน  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณ
สุข 
เดือนละ 1,500 บาท  โดยคํานวณ  ตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน  จํานวน  1  อัตรา 
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุข เดือนละ 3,500  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน จํานวน  1 อัตรา  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12  เดือน  จํานวน  2 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด  และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาบริการกําจัดปลวก  ฯลฯ  หรือรายจายอื่นใดในลักษณะ
รายจายดังกลาว  ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภา ฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้
รับคําสั่งจากนายก ฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล
ตําบล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา, คา
ธรรมเนียมศาล, คาเงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา
คดี  คาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ จํานวน 10,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  เชนกระดาษ, คาวัสดุ
เครื่องเขียน, แบบพิมพ์ตาง ๆ, กระดาษคาร์บอน, คาน้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน,สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, เครื่อง
คํานวณเลข,สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับ
ลูกปน  น้ํามันเบรก  อานจักรยาน  หัวเทียน  ไขควง  นอตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์ม
กรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
ตําบล เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตามรูป
แบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  เชน  ป้ายประชาสัมพันธ์  พูกัน  เมมโมรี่การ์ด
  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ       ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล   ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจาก
สินค้า  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 3 เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อปฏิบัติให้เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายไป
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือในกิจกรรมการเผย
แพรความรู้  ข้อมูลขาวสารทางสื่อตางๆให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  การจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรค รวมทั้ง
การเฝ้าระวัง  การใช้วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและทํา
หมัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 3  เสริม
สร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
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โครงการป้องกันและกําจัดยุงลาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและกําจัดยุงลายให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ  จัดกิจกรรมรณรงค์
ทําลายแหลงเพาะพันธุ์ยุง พาหะของโรค  การควบคุมและการ
ป้องกันการแพรระบาดของโรค  การพนสารเคมี แจกทรายอะเบท
  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 3  เสริม
สร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาฝุ่น  PM2.5 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลลวงเหนือ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้าน
ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบหระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0624
/ว7552 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.5
/ว0503 ลงวันที่ 26 มกราคม 2563
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0924.5
/ว0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะโดยประชาชนมีสวนรวม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ ฝึกอบรมให้ความรู้  พร้อมการคัด
แยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ โดย
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 4 สง
เสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

           

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก  ไข้หวัดสายพันธุ์ใหมและ
โรคอุบัติใหม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก
และไข้หวัดใหญสายพันธ์ใหม  ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ  โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ทําลายและฆาเชื้อไข้
หวัดนก  การพนสารเคมี  เพื่อป้องกันการระบาดของโรค  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 3
 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นคาดําเนินงานให้แกหมู
บ้านในเขตเทศบาลฯ จํานวน 10 หมูบ้านๆละ 20,000  บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม
กิจกรรมสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนทุกชวงวัย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย
เอดส์ คนไร้ที่พึ่ง เด็กและเยาวชน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ยากไร้) การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน
และตําบล การแก้ไขปญหาความยากจนและพัฒนาความ
เป็นอยูของประชาชน การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรพอตัวอยาง แมตัวอยาง ฯลฯ
จํานวน 40,000 บาท กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ   ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,584,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,525,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,525,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,065,840 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา
จํานวน  1,065,840 บาท  
      1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
      2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
      3. นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 60,000 บาท 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 362,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 
12 เดือน จํานวน 3 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 37,140 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 59,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ เบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน 
คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก ฯลฯ หรือรายจายอื่นใด
ในลักษณะรายจายดังกลาว ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม, คาธรรมเนียมการโอนเงิน
และคาธรรมเนียมอื่น ๆ คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ 
เชน พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจํา, พนักงานจ้าง ในการอบรม
สัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร ของเทศบาลฯ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 348,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 182,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบําบัดฟนฟูและฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดฟนฟูและ
ฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหาร
และอาหารวาง คาสมนาคุณวิยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์
และโครงการอื่น ๆฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้าน 1 ด้านความมั่นคง และสอดคล้องกับยุทธศาตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้าน 5 การเสริมสร้างความมั่นคงความ
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
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โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันตอต้าน
ยาเสพติด เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหาร และอาหารวาง
คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์ และ
โครงการอื่นๆ ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้าน 1 ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม
ด้านที่ 5เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพเพื่อการพัฒนากลุมอาชีพและกิจกรรมสง
เสริมอาชีพ

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
เพื่อการพัฒนากลุมอาชีพในการจัดกิจกรรมสงเสริม
กลุมอาชีพ กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน การแก้ไขปญหาการวางงาน กิจกรรม
ซะป๊ะของดีลวงเหนือ ในงานซะป๊ะของดีอําเภอ
ดอยสะเก็ด กิจกรรมสงเสริมการตลาด ศึกษาดูงาน 
พัฒนาทักษะ วิชาชีพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ จํานวน 45,000 บาท กองสวัสดิการ
สังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้าน 4 ด้านการเสริมสร้างความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ด้านที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนลวงเหนือ จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง
ปกป้องและคุ้มครองเด็ก การให้ความชวยเหลือเด็ก ในพื้นที่
ตําบลลวงเหนือ การสร้างความเข้มแข็งให้แกเครือขาย
คุ้มครองเด็กในพื้นที่ และการสนับสนุนเครือขายคุ้มครองเด็ก
ตําบลลวงเหนือ เชน การฝึกอบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะ
การให้ความชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหา ฯลฯ
จํานวน 40,000 บาท กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542,ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ อปท.
พ.ศ.2549 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้าน 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับประชาชนตําบลลวงเหนือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพ ให้กับ
ประชาชนตําบลลวงเหนือ สงเสริมและสนับสนุนทักษะ
อาชีพให้แกประชาชน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน การแก้ไขปญหาการวางงาน เกิดการ
รวมกลุมอาชีพใหมๆ และการพัฒนาและตอยอด
กลุมอาชีพเดิมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้าน 4 ด้านการ สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
และเทาเทียมกันทางสังคม และตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดด้านที่ 1 การสร้างความมั่งคั่ง
อยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหวางชุมชนกับชาวตาชาติที่อาศัยอยู
ในตําบลลวงเหนือ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ฯ 
คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหารและอาหารวาง 
คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ ในการจัดทําโครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหวางชุมชนกับชาวตางชาติที่อาศัยอยูในตําบล
ลวงเหนือ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ด้าน 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 5 
การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายสําหรับคณะผู้บริหาร  
พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลและผู้นําท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ์
คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น 
และกฎหมายท้องถิ่นสําหรับผู้นําชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
2565  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
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ค่าวัสดุ รวม 47,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  
เชนกระดาษ, คาวัสดุเครื่องเขียน, แบบพิมพ์ตาง ๆ, 
กระดาษคาร์บอน, คาน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน,
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, เครื่องคํานวณเลข,
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
ตําบล เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 23/9/2564  15:35:45 หน้า : 64/87



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน เมมโมรี่การ์ด
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 118,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 118,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  โครง
การซะป๊ะของดีอําเภอดอยสะเก็ด

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการซะป๊ะของดีอําเภอ
ดอยสะเก็ด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม
พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและ
การใช้จายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านที่ 1 
การสร้างความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามมติคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
ยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ประจําปี 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2553
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและการใช้จายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ อปท. และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุข
ของประชาชน ตามมติคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2556
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมผู้สูงอายุตําบลลวงเหนือ โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุตําบลลวงเหนือ ประจําปี 2565

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตําบลลวงเหนือ ประจําปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท.0802.2/ว74 
ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจายและการใช้จายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
อปท. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข

อุดหนุนกลุมสตรีแมบ้านตําบลลวงเหนือ โครงการสงเสริมอาชีพกลุม
สตรีแมบ้านตําบลลวงเหนือ ประจําปี 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี
แมบ้านตําบลลวงเหนือ กองสวัสดิการสังคม แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท.0802.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจายและการใช้จายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ของ อปท. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้าน 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข
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อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลลวงเหนือ โครงการสง
เสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลลวงเหนือ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลลวงเหนือ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวนมาก
ที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2553 
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและการใช้จาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.,
ระเบียบสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
วาด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงิน
อุดหนุน พ.ศ.2555 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ด้าน 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม และตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ด้านที่ 2 การสร้างสังคม
อยูเย็นเป็นสุข
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาลวงเหนือ
เกม ครั้งที่ 22 เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คาถ้วยรางวัล,
คาดําเนินการอื่น  ๆ  ตามที่ระบุในกิจกรรม โดยการดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหาร
งานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  สอดคล้องกับยุทธ
ศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
และทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 4 
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน     

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมการแขงขันกีฬาในเขต
จังหวัดเชียงใหม และคาดําเนินการอื่นๆ ฯลฯ ตามที่ระบุใน
กิจกรรมโดยดําเนินการตาม  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่  4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุข
ของประชาชน  
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับให้บริการแก
ประชาชนเพื่อนําไปใช้ในการออกกําลังกาย และเพื่อการ
สันทนาการ เชน เปตอง, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ลูกปิงปอง,
ลูกแบดมินตัน ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้ิาน 3 ด้านการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทรัพยากร
มนุษย์ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 4 การสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สัปดาห์วันวิสาข
บูชา

จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สัปดาห์วันวิสาขบูชา เชน 
คาจัดขบวนเผยแพรสัปดาห์พระพุทธศาสนาและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ จํานวน  30,000 บาท  สํานักปลัด 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน3 ด้านการพัฒนาและการสงเสริม
ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม 
ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุขตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการจัดงานประเพณีปีใหมเมือง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณี
ปีใหมเมือง  เชน คาจัดของคารวะดําหัวผู้สูงอายุ,คาใช้จายอื่นๆ 
ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ จํานวน  50,000 บาท  สํานักปลัด 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม 
ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณียี่เป็ง เชน คาจัด
ขบวนของชุมชน, เงินรางวัลการประกวด  หรือคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท สํานักปลัด แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทรัพยากร
มนุษย์ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็น
เป็นสุข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการหลอเทียนจํานําพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการหลอเทียน
จํานําพรรษา เชน คาใช้จายในการทําแทนหลอเทียน คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  จํานวน 20,000 บาท สํานักปลัด แผน
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้าน 3 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทรัพยากร
มนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยู
เย็นเป็นสุข  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562

โครงการอบรมประชาชนประจําตําบลในเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรม
ประชาชนประจําตําบลในเทศกาลเข้าพรรษา เชน คาใช้จายใน
การจัดกิจกรรมเผยแผธรรมะ คาประดับตกแตงสถาบัน และ
คาดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  จํานวน 20,000 บาท 
สํานักปลัด แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  โครงการจัดงานรัฐพิธี
และประเพณีท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

1.1.1 เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณี
ท้องถิ่น  จํานวน 10,000 บาท สํานักปลัด แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  โครงการสนับสนุนจัด
รถบุปผาชาติในงานไม้ดอกไม้ประดับ

จํานวน 25,000 บาท

1.1.2 เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสนับสนุนจัดรถ
บุปผาชาติในงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจําปี พ.ศ.2565 
จํานวน 25,000 บาท สํานักปลัด แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ ปรากฏในท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหน้ํานมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์  
อําเภอดอยสะเก็ด

จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
แหน้ํานมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ อําเภอดอย
สะเก็ด ประจําปี 2565
      - ปรากฏในแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay  
Standard)

จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ฯ คาวัสดุ อุปกรณ์
คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ ในการจัดทํา ฯ  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทรัพยากร
มนุษย์ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้าน 4 สงเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรมเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ คาวัสดุ 
อุปกรณ์ คาอาหารและอาหารวาง คาเงินรางวัล ป้ายประกาศ
เกียรติคุณคาป้ายประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ ในการจัดทําโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม ปี 2565 ปรากฎ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม 
ด้าน 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรมเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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โครงการสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมไตลื้อเป็นสื่อสูอาเซียน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อการเผยแพรและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อบรมศึกษาดูงานและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ของชาวไทลื้อในพื้นที่ตาง ๆ  ตลอดจนทํากิจกรรมรวมกันเป็น
คาใช้จายในการดําเนินโครงการ ฯ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหาร
และอาหารวางคาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์และ
อื่น ๆ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 ด้านการ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้าน 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรม 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2549

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,905,380 บาท

งบบุคลากร รวม 2,530,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,530,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,759,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา  ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง
2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอสร้าง
3.วิศวกรโยธา
4.นายชางโยธา จํานวน 2 ตําแหนง

วันที่พิมพ์ : 23/9/2564  15:35:45 หน้า : 75/87



เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองชาง 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 
42,000 บาท กองชาง เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอสร้าง อัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 699,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 3 อัตรา ได้แก
1.ผู้ชวยนายชางโยธา 
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
3.ชางเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก คนงานทั่วไปตาม
อัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ ไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 101,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี ให้
แกพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ผานเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล เชน คาตอบ
แทนการตรวจแบบกอสร้างอาคาร,คาตอบแทนชางผู้ควบคุม
งาน,คาเขียนแบบ,คณะกรรมการตรวจการจ้างและอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะงานเหมือนกัน 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินคาชวยเหลือบุตรได้ตามระเบียบ ฯ กระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 82,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอ
สร้างอยางใด  เชน จ้างเหมาแรงงานในการขุดลอกทอและราง
ระบายน้ํา คาจ้างที่ปรึกษา  คาจ้างออกแบบ  ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงาน/ลูกจ้าง  เทศบาลตําบลลวงเหนือ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้แกพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม
ตางๆ  ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559

โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําในตําบลลวงเหนือ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ  ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
สําหรับใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ตําบลลวงเหนือ

วันที่พิมพ์ : 23/9/2564  15:35:45 หน้า : 77/87



ค่าวัสดุ รวม 192,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  เชนกระดาษ, 
คาวัสดุเครื่องเขียน, แบบพิมพ์ตาง ๆ, กระดาษคาร์บอน, 
คาน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน,สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์, เครื่องคํานวณเลข,สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  เชน หลอด
ไฟฟ้า,บัลลาต,สายไฟฟ้า,โคมไฟฟ้าพร้อมขา,และอุปกรณ์
ตาง ๆ ฯลฯ ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง 
รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน ไม้ตางๆ  
ค้อน สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย  
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  เชน  
ไขควง  ยางรถยนต์  เบาะรถยนต์ ฯลฯ  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  
28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภท วัสดุ
สิ้นเปลือง  เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  
แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ป้ายประชาสัมพันธ์  พูกัน  เมมโมรี่การ์ด  
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งานก่อสร้าง รวม 1,817,200 บาท
งบลงทุน รวม 1,817,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,817,200 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยนายสมศักดิ์) บ้านข้าง
น้ํา  หมู 7

จํานวน 61,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมู 7 
ซอย (นายสมศักดิ์  บุญข้างน้ํา) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
31.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 93.00 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 2. ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 11 และ ซอย 13  
บ้านวังธาร หมู 8

จํานวน 199,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมู 8 
ซอย 11 และ ซอย 13 
จุดที่ 1 ซอย 11 กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 160.00 ตร.ม. 
จุดที่ 2 ซอย 13 กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 160.00 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  2. ยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2  และซอย2/2 บ้าน
ทิงกอลาน หมู 10

จํานวน 210,900 บาท

พื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมู 10       
ซอย 2 และ ซอย 2/2
จุดที่ 1  กว้าง 3.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 210.00 ตร.ม. 
จุดที่ 2  กว้าง 2.50 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 127.50 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 2. ยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปนสุข  บ้านใหมริม
คลอง  หมู 9

จํานวน 86,800 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู หมู 9 ซอยปนสุข ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 45.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 135.00 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับ 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนา
การทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
2. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกซอย 1  บ้านลวงเหนือ หมู 4 จํานวน 17,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนหินคลุก 
หมู 4 ซอย 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 37.00 ม. หนา 
0.30 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 111.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561–2565)สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม 
ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  2. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน

โครงการกอสร้างผนังกันดินพร้อมขยายไหลทาง บริเวณถนนสาย
หลักภายในหมูบ้าน บ้านสันทราย  หมู 6

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างผนังกันดินพร้อมขยาย
ไหลทาง บริเวณถนนสายหลักภายในหมูบ้าน หมู 6 ผนังกันดิน 
สูง 1.20 ม. ยาว 37.00 ม. พร้อมขยายไหลทางกว้าง 1.50 ม. 
ยาว 37 ม.  หนา  0.15 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น  2. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความ
สามารถในการแขงขัน
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําซอย 4  บ้านข้างน้ํา หมู 7 จํานวน 127,800 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างรางระบายน้ํา 
หมู 7 ซอย 4 รางระบายน้ํากว้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 55 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น  2. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความ
สามารถในการแขงขัน

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําบ้านลวงเหนือ  หมู 5 จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างรางระบายน้ํา หมู 5 
รางระบายน้ํากว้าง 0.20 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 74 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับ 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
2. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอสงน้ําประปาบ้านตลาดใหม หมู 2 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวางทอสงน้ําประปา หมู 2 (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  2. ยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน

โครงการวางทอสงน้ําประปาบ้านเมืองวะ หมู 3 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวางทอสงน้ําประปา หมู 3  (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  2. ยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านบ้านป่าสักงาม หมู 1 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู 1 (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  2. ยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน

โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ําประปาบ้านใหมริมคลอง หมู 9 จํานวน 113,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ํา
ประปา หมู 9 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวง
เหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอด
คล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้อง
ถิ่น  2. ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 814,140 บาท

งบบุคลากร รวม 614,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 614,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 455,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตําแหนง นักวิชาการเกษตร จํานวน 
1 อัตรา(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชน์)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา 
ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 
๑๒ เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 13,140 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน จํานวน 1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 199,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,200 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด  และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาบริการกําจัดปลวก  ฯลฯ  หรือรายจายอื่นใดในลักษณะ
รายจายดังกลาว  ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถายทอดเทคโนโลยี การ
เกษตรตําบลลวงเหนือ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในตําบลลวงเหนือให้มี
ประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการอบรมเกษตรผสมผสาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แกประชาชน สามารถใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ทํากินขนาดเล็ก เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ผลิต ลดการพึ่งพาเงินทุน ปจจัยการผลิตและอาหารจากภาย
นอก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แกประชาชนสามารถนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดํารงชีวิต ลด
ภาระคาใช้จายในครัวเรือน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน กระถางดอกไม้, พันธุ์
พืช, ปุ๋ย, พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ, ยาฆาแมลง สารเคมีป้องกันและ
กําจัดวัชพืช ศัตรูพืช ฯลฯ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้ปรับ
ปรุงสวนสาธารณะ)และกิจกรรมสืบชะตาป่าไม้และสายน้ํา

จํานวน 10,000 บาท

โครงการสงเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมอนุรักษ์และพัฒนาป่าบ้านป่าสักงาม  โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนกลุมอนุรักษ์สัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแมกวงอุดมธารา
โครงการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแมกวงอุดม
ธารา

จํานวน 15,000 บาท
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