
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลลวงเหนือ
อําเภอ ดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,247,160 บาท

งบบุคลากร รวม 6,534,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี   รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาฯ   สํานักปลัด     แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป            1. นายกเทศมนตรี 1 ตําแหน่ง เดือนละ 27,600
 บาท  จํานวน 12 เดือน      2. รองนายกเทศมนตรี 2 ตําแหน่ง เดือน
ละ 15,180 บาท จํานวน  12 เดือน  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา ฯ  สํานักปลัด แผน
งานบริหารงานทั่วไป
1. นายกเทศมนตรี 1 ตําแหน่ง เดือนละ 4,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน
2. รองนายกเทศมนตรี 2 ตําแหน่ง เดือนละ 3,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา ฯ  สํานักปลัด แผน
งานบริหารงานทั่วไป
1. นายกเทศมนตรี 1 ตําแหน่ง เดือนละ 4,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน
2. รองนายกเทศมนตรี 2 ตําแหน่ง เดือนละ 3,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา ฯ   สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 ตําแหน่ง เดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 ตําแหน่ง เดือนละ 6,900 บาท 
จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธาน
สภาฯ  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป                                                                    1. ประธานสภา
เทศบาล 1  ตําแหน่ง เดือนละ 15,180 บาท 
จํานวน 12 เดือน
2. รองประธานสภา 1 ตําแหน่ง เดือนละ 12,420 บาท 
จํานวน 12 เดือน
3. สมาชิกสภาเทศบาล 10 ตําแหน่ง เดือนละ  9,660 บาท 
จํานวน 12 เดือน  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,909,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,963,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  จํานวน  9 อัตรา  ดังนี้
1.ปลัดเทศบาลตําบล
2.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบล
3.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
4.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
5.นิติกร
6.นักจัดการงานทั่วไป
7.นักทรัพยากรบุคคล
8.นักประชาสัมพันธ์
9.เจ้าพนักงานธุรการ  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 148,800 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับนิติกรระดับ 6-7  ซึ่งปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่า 2  ปี 1 ตําแหน่ง  จํานวน 12
 เดือน( ตามข้อ 5.3   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
สําหรับพนักงานเทศบาล)
           เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ผู้บริหาร (ปลัด
เทศบาลตําบล) ระดับ 8 เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน (ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องกําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559  ลว. 19  เมษายน  2559)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าประจํารายเดือนของ
พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้บริหาร (ปลัดเทศบาลตําบล) ระดับ 8 เดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2559   ลว. 19
  เมษายน  2559)
           เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2559   ลว. 19
  เมษายน  2559)
            เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฝ่ายอํานวยการ เดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559   ลว. 19
  เมษายน  2559)
           เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559   ลว. 19
  เมษายน  2559)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนจํานวน 1 อัตรา    ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  1  อัตรา  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  2  อัตรา  ตําแหน่ง  ยาม  1  อัตรา และคนงานทั่วไป  1  อัตรา  ตาม
อัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,720 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3  อัตรา  
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งบดําเนินงาน รวม 4,522,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 383,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
ประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลลวง
เหนือ                                            2. ค่าตอบแทนให้กับผู้ทรง
คุณวุฒิ  ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผล
งานทางวิชาการของพนักงานเทศบาลผู้ขอรับการประเมิน 
3. ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งสายงานผู้บริหาร  เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะ
กรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ดําเนินการสอบคัด
เลือกหรือสอบเปลี่ยนสายงาน 
4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ
5. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี 2561 จ่ายให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานของเทศบาลตําบลลวงเหนือ เพื่อเป็น
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานกําหนด  โดยเบิกจ่ายตามหนังสือ สํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่  มท 0809.3/ว 25  ลงวันที่ 9
  มีนาคม  2549  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่
คณะกรรมการกลาง  และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2542   

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการหรืออนุกรรมการของสภา
เทศบาลตําบลลวงเหนือ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 2,478,700 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 608,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสาร  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักปลัดฯ
2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่ม
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างทํา
โปสเตอร์  การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป  วีดีทัศน์  ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย  การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการ ของเทศบาลใน
สื่อประเภทต่างๆเช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
4. ค่าซักฟอก    
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกวัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เช่น ผ้าห่ม, ผ้าปู
โต๊ะ, ผ้าม่าน ฯลฯ ของเทศบาล ฯ  
5. ค่าธรรมเนียม  
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์
ราชการ  ค่าตรวจสภาพรถยนต์ราชการ  ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ   ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมที่ดิน  หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้อื่น ๆ 
6. ค่าปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลเว็บไซต์ตําบลลวงเหนือ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ค่าวัสดุอุปกรณ์
เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตําบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ค่าเช่า
พื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซ
ต์ (Website)  เป็นราคาต่อปี  ค่าจดทะเบียนเว็บไซต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจด
ทะเบียนเว็บไซต์(Website) เป็นราคาต่อปี Domainname  และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ
7. ค่าเช่าที่ดิน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่ดิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ  รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
8. ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีด
รถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกต่างๆ ค่าอาหารเครื่อง
ดื่ม ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้  สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม สนาม
หญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน และการจ้าง
เหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของ อปท. (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) และ
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ เทศบาลที่สามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
9. ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ฯลฯ
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล  เช่น  วารสารเทศบาล  การจัดทําแผ่นพับ  เอกสารรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปีของเทศบาล  วีดีทัศน์  วีดีโอเทป   ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ  
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
1.  ค่ารับรอง    
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร    ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ทั้งนี้เบิกจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม 2548  เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท. (โดยคํานวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายรับจริงปี 2559)  
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่าง อปท.กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548
  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ของ อปท. 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ
 เช่น งานเฉลิมฉลองและจุดเทียนชัยเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  งานวันปิยมหาราช โครงการปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จุดเทียนชัยถวาย
พระพร  ค่าจัดกิจกรรมบรรยายปาถกฐาธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศล  ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว  ธงชาติ  ป้าย
สัญลักษณ์  ดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพานพุ่มถวายสักการะ  พวงมาลา  ค่า
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมของเทศบาลตําบลลวง
เหนือ พร้อมทั้งจัดเวทีประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มในการรับรองการประชุม ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านที่ 6  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
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ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี เพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ อันจะทําให้ท้องถิ่นมีความสามารถในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหา สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 6  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่ 6  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท
. 
พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวดแข่งขันต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการและประกวดแข่งขัน
ต่าง ๆ เช่น งานจัดกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การจัด
นิทรรศการในการส่งประกวดรางวัลต่างๆ  วันท้องถิ่นไทย กิจกรรมวัน
เทศบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิธีกร  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่หรือผู้มาช่วยปฏิบัติงาน ค่า
รับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่   ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น  
โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 6  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น         สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
คําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
หรือผู้ต้องหา, ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่
ต้องหาคดี  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการบําบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพผู้ติดยา
เสพติด เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และโครงการอื่น ๆฯลฯ 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 5  เสริมสร้าง
ความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตามโครงการฯที่ดําเนินการในตําบลลวง
เหนือ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
เกษตรอินทรีย์ โครงการฝ่ายดักตะกอน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)    
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  4  ส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และโครงการอื่น ๆฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 5  เสริมสร้าง
ความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
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ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยกระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาเพื่อใช้ใน
งานพิธีต่าง ๆ พิธีทางศาสนาหรืองานกิจการของเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

โครงการเปิดการท่องเที่ยวบ้านป่าสักงามเพื่อการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ใน
การสํารวจข้อมูลและทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล
ลวงเหนือ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท
. 
พ.ศ. 2549

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทลื้อเป็นสื่อสู่อาเซียนปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท
. 
พ.ศ. 2549
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โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในตําบล
ลวงเหนือปี 2561

จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ใน
การจัดทําโครงการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในตําบลลวงเหนือ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลวง
เหนือ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ  ตาม
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน  สมาชิกสภาเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 6  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นํา
ชุมชน

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตาม
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้นําชุมชน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่ 6  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานที่ชํารุดเสียหาย เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องปรับ
อากาศ, เครื่องโทรศัพท์, เครื่องอัดสําเนา, โต๊ะ, เก้าอี้, พัดลม  ฯลฯ
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์,เครื่องตัดหญ้า ,รถตัดหญ้า ,เครื่องสูบ
นํ้า ,ยานพาหนะ ฯลฯ 
3. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  เช่นวัสดุ
ประเภทต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ทั้งนี้เป็นกรณีการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน  ส่วนกรณีที่เทศบาล
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้เบิกจ่ายเฉพาะค่า
แรงงาน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
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ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่นกระดาษ, ค่าวัสดุเครื่องเขียน, 
แบบพิมพ์ต่างๆ, กระดาษคาร์บอน, ค่านํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน,
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, โต๊ะทํางาน, เก้าอี้, เครื่องคํานวณ
เลข,สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ สําหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบที่ชํารุดเช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่อง
ขยายเสียง  ฯลฯ  สําหรับอาคารสํานักงานและอาคารสถานที่อื่นๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เช่น ถ้วย, ชาม, ช้อน, ส้อม, มีด,แก้วนํ้า จานรองแก้ว, ถ้วย
กาแฟ, กระติกนํ้าร้อน, กระติกนํ้าแข็ง, ผงซักฟอก, นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า, นํ้ายาล้างจาน นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง และ
นํ้ามันหล่อลื่นต่างๆ ซึ่งใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เครื่องตัด
หญ้า  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลตําบล เช่น นํ้ามันดีเซล,นํ้ามัน
เบนซิน,นํ้ามันหล่อลื่นฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์ม, กระดาษ
โปสเตอร์, พู่กัน, สี, เทปบันทึกเสียง, ค่าแบบพิมพ์โฆษณา หรือเอกสาร
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผง
หมึก, กระดาษต่อเนื่อง, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, แผ่นกรองแสง, อุปกรณ์
เพิ่มเติมต่างๆ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยตาม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 930,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลฯ อาคารสํานักงานอื่น ๆ และค่า
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับเทศบาล    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลฯ และอาคารสํานักงานอื่น ๆ ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลในการติดต่อราชการต่าง ๆ , ค่าบริการราย
เดือนในการส่งข้อมูล (SMS)  ตลอดจนค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อ
ราชการต่างจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานที่
มีปัญหาต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์, ค่าโทรเลข, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์, ค่าเช่า,ตู้ไปรษณีย์, ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ฯลฯ ในการ
ติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 320,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆเช่น ค่าจดทะเบียน
เว็บไซต์      (โดเมนเนม) ที่ใช้ในการติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
2. โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย  (WI-FI)  สําหรับประชาชน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อบริการประชาชนในตําบลลวง
เหนือ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/5551 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2554
 เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องโทรศัพท์  กล้องถ่าย
รูป เครื่องฉายภาพ ยานพาหนะ รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี  
(ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลแม่คือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูล (ศูนย์ประสานงานฯ) การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)        

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  โครงการพัฒนาศูนย์สนเทศ
ระดับอําเภอ ของอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,000,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,671,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,671,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,133,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน   จํานวน 7  อัตรา   ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
4.นักวิชาการเงินและบัญชี
5.นักวิชาการคลัง
6.นักวิชาการพัสดุ
7.นักวิชาการจัดเก็บรายได้  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  เดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  จํานวน  78,000  บาท  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา 1 ตําแหน่ง และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 223,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษไว้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  1 ตําแหน่ง ตามอัตราที่ ก.ท
 กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือบุตรข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ  
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่นโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์, ป้ายประกาศ ฯลฯ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมาชําระภาษี และค่าธรรมเนียมต่อเทศบาล ตามเวลาที่กฎหมาย
กําหนด 
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอก
ราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,    ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ค่าวัสดุ รวม 89,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ, ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน, แบบพิมพ์ต่าง ๆ, กระดาษคาร์บอน, ค่าวัสดุเครื่องเขียน, ค่านํ้า
ดื่ม, เครื่องคํานวณเลข, สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถ
จักรยานยนต์ เช่น นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันหล่อลื่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561-2564)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก, กระดาษต่อ
เนื่อง, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, แผ่นกรองแสง, อุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ
 โปรแกรมและที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
และวิธีงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

งบลงทุน รวม 125,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไป
ตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด
คุณลักษณะพื้นฐาน
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น      

จัดซื้อตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน 27,000 บาท
คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไป
ตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด
คุณลักษณะ
ตู้เอกสารเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x183 เซนติเมตร จํานวน 5 ตู้ 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด, เครื่องคอมพิวเตอร์,  เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องปรับ
อากาศ, เครื่องโทรศัพท์,  เครื่องอัดสําเนา ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน (งานพัฒนาราย
ได้) จํานวน 70,000 บาท       
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,341,440 บาท

งบบุคลากร รวม 754,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  1 อัตรา  ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 481,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งดับเพลิง 1  อัตรา  และพนักงาานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งคนงานทั่ว
ไปจํานวน 3 อัตรา   ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 348,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลลวงเหนือ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานของศูนย์อปพร.เทศบาลตําบลลวง
เหนือ              การฝึกอบรมสมาชิกอปพร.ที่จัดตั้งใหม่  การดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ภายในศูนย์ อปพร. รวมถึงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแก่สมาชิก อปพร.ที่
ออกปฏิบัติงานในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ฯลฯ
  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านที่ 5
  เสริมสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน
โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ทื่ มท 0808.2/ว
 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวัน
ที่  29 ตุลาคม  2553
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และข้า
ราชการ พนักงาน เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.(ใหม่) หรือฝึกทบทวน
เพื่อซ้อมแผนดินโคลนถล่มและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วม
กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
และของผู้อื่นให้รอดพ้น ปลอดภัย และการศึกษาดูงานเช่น ค่า
วิทยากร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, 
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัด
ซื้อชุดอปพร. ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่ 5  เสริมสร้าง
ความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน
ตามหนังสือ ที่ มท 0891.4/ว 2900 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2556 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงปกติและช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การลด
อุบัติเหตุทางถนน,  การเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ, การจัดกิจกรรมตัวอย่าง
อุบัติเหตุ ทางถนน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 –2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 4 การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 587 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556
  เรื่องการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2556

โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า ให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของทางราชการในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและของผู้อื่น
ให้รอดพ้น ปลอดภัย 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 –2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่ 5  เสริมสร้าง
ความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน
ตามหนังสือ ที่ ทส 0926.406/69 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550  เรื่อง การ
ถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท.ตามแผนปฏิบัติการ (ครั้ง
ที่ 6)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องตัดไม้ เครื่องสูบนํ้า ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564)  
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ค่าวัสดุ รวม 178,800 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนํ้าบาดาล, ท่อนํ้าและอุปกรณ์
ประปา,ท่อต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถ
ยนต์            รถดับเพลิง รถนํ้าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์และรถที่ใช้
งานในสํานักงาน  เช่น นํ้ามันดีเซล,นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันหล่อลื่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น สายส่งนํ้า, ท่อดูดนํ้า, หัวฉีด
นํ้า  นํ้ายาเคมีดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
การงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อโซ่เลื้อยยนต์  หัว
เทียน  ตะไบ อื่นๆ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)

งบลงทุน รวม 238,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 238,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังเก็บนํ้า จํานวน 88,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
ถังเก็บนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จํานวน  9  ใบ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม  2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถยนต์ 
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถยนต์ ฯลฯ  ค่าซ่อม
แซมถังเก็บนํ้า, ตรวจสอบเช็คระบบช่วงล่าง, ตรวจเช็คระบบ
วาล์ว, อุปกรณ์ไฟสัญญาณ, วิทยุประจํารถ, ระบบภายใน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 4 การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,270,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,486,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,486,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,047,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนจํานวน 4 อัตรา  ดังนี้
1.นักวิชาการศึกษา  
2.ครู
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 402,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จํานวน      3 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา   และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตําแหน่งแม่บ้าน  จํานวน 1 อัตรา ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 2,477,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,119,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 258,000 บาท

1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ, พิมพ์ปกหนังสือ ,เข้าปกหนังสือ, ค่าถ่าย
เอกสารฯลฯ   เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ค่าซักฟอก   
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกวัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น ผ้าห่ม, ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าม่าน ฯลฯ ของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
3. ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ       
4. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประกอบการรถรับจ้าง  
เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ประกอบรถรับจ้าง รับ – ส่ง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล  
5. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ของขวัญหรือของที่ระลึกต่าง ๆ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่
เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของอปท. (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) และค่า
จ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่เทศบาลที่สามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 2 การสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคฤดูร้อน(320300) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา ที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป  ทํางานช่วงปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท  0891.4/ว 569  ลงวัน
ที่  14  มีนาคม  2551  เรื่อง การจ้างนักเรียน  นักศึกษา ทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  (320300) จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ, ของ
รางวัลสําหรับเด็ก ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร(320300)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น   ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการจัดทําเอกสารรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(320300)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําเอกสารรายงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการนําเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลลวงเหนือ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมนําเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
ลวงเหนือศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่       
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ
. 2551
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โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (320300) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

โครงการฝึกซ้อมสําหรับป้องกันอุบัติภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (320300) จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมสําหรับป้องกันอุบัติภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ
. 2551

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลลวงเหนือ (320300)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงสนามเล่นกลางแจ้ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับปรุง
สนามเล่นกลางแจ้ง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ
. 2551

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลลวง
เหนือ (320300)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลลวงเหนือ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (320300) จํานวน 561,000 บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน   ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ จํานวน  85 คน  อัตราคนละ 20  บาท  จํานวน 245
 วัน   จํานวน 416,500 บาท   
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
            1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม จํานวน 25 คน อัตราคน
ละ  20  บาท  จํานวน  245  วัน  จํานวน  122,500 บาท
            1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84
 พรรษา จํานวน 60  คน อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  245
  บาท จํานวน 294,000 บาท

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2 ศูนย์ จํานวน 85
 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี  จํานวน 144,500 บาท     
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561 - 2564) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
             2.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม จํานวน 25 คน อัตราคน
ละ  1,700  บาท  จํานวน 42,500 บาท
             2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84
 พรรษา  จํานวน  60  คน  อัตราคนละ  1,700  บาท  จํานวน 102,000
 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ภายในสํานักงาน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้,เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นส์,เครื่อง
เล่นเด็ก และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  

ค่าวัสดุ รวม 1,164,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ, ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน, แบบพิมพ์ต่าง ๆ, กระดาษคาร์บอน, ค่านํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน, เครื่องคํานวณเลข, สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ สําหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบที่ชํารุด  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสาร  เครื่องขยายเสียง  ฯลฯ  สําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  และสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เช่น ถ้วย, ชาม,ช้อน, ส้อม, มีด, แก้วนํ้า จานรองแก้ว, ถ้วย
กาแฟ, กระติกนํ้าร้อน,  เครื่องทํานํ้าเย็น, กระติกนํ้าแข็ง, ผงซัก
ฟอก, นํ้ายาล้างห้องนํ้า, นํ้ายาล้างจาน,นํ้ายาถูพื้น,ไม้กวาด,ที่ตักขยะ,เตา
แก็ส,นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,044,500 บาท
1. ค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้
องค์ราชันย์ จํานวน 60 คน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก
งาม  จํานวน  25 คน  อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน  260
 วัน   จํานวน 162,877 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 2 การสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข        
2. ค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 4
 แห่ง สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ป.1–6 จํานวน  460  คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท  จํานวน  260  วัน  จํานวน  881,452 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 2 การสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมอาคารห้องทํางาน  ห้อง
ประชุม รั้ว ถนน และ บรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผง
หมึก, โปรแกรมแอนดี้ไวรัส, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก, หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์, แผ่นกรองแสง, อุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 181,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

วันที่พิมพ์ : 8/12/2560  15:29:06 หน้า : 22/48



ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่ใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  

งบลงทุน รวม 111,740 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,740 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,500 บาท
เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 3 ตัว ตัวละ  1,500  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  

โต๊ะสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท
โต๊ะสํานักงาน  ขนาด 150 x 80 ซม.  จํานวน 2 ตัว  4,500 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 

โต๊ะอนุบาลหน้าขาว  พร้อมม้านั่งยาว จํานวน 26,360 บาท
โต๊ะอนุบาลหน้าขาว  ขนาด 60x180x55 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2
 ตัว ขนาด 30x180x35 ซม. จํานวน 4 ชุด  ชุดละ  6,590 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564)  

บอร์ดจัดนิทรรศการพร้อมล้อเลื่อน จํานวน 16,000 บาท
บอร์ดจัดนิทรรศการพร้อมล้อเลื่อน ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร  จํานวน  1
 ชุด  จํานวน  16,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564) 

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 7,200 บาท
พัดลมตั้งพื้น  ขนาด 18 นิ้ว  สามารถปรับระดับขึ้นลงได้  จํานวน  4  ตัว  
ตัวละ  1,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง10" ขนาด 250 วัตต์, ไมค์ลอย 2 ตัว, 
เล่น USB MP3 / WMA / FM Player จํานวน  2 ชุด

จํานวน 15,980 บาท

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง10" ขนาด 250 วัตต์, ไมค์ลอย 2
 ตัว, เล่น USB MP3 / WMA / FM Player จํานวน  2 ชุด          
    - RMS/max. power : 250/500W
     - Built-in power amplifier :100W max.
     - USB MP3 / WMA / FM player
     - REC & VOX functions
     - 2 x VHF microphones: HAND HELD (199.6MHz)  
      ไมค์ลอย 2 ตัว
     - Bass & Treble controls
     - Volume & ECHO controls for the microphone
     - Music volume control
     - MIC & LINE inputs
     - MP3 & IPOD inputs
     - Built-in charger & RECHARGEABLE BATTERY
     - มือจับลาก & ล้อลาก สําหรับเคลื่อนย้าย
     - Sensitivity : 97dB
     - รองรับความถี่ : 45Hz – 20kHz
     - Power supply: 110-240Vac / 50-60Hz
     - Dimensions : 370 x 360 x 525mm
     - Weight : 8.2kg"

ลําโพงอเนกประสงค์ จํานวน  2 ชุด จํานวน 19,800 บาท
      -ลําโพงขนาด12 นิ้ว กําลังขับ1800 W
     -ไมค์ลอย2 ตัว มีบูลทูธ
     -มUีSB/SD เล่น MP3/FM พร้อม รีโมทคอลโทรล
     -AC:160-260V/50-60Hz BUILT-IN แบตเตอรี่ 12V7AH   
      (แบตเตอรี่  แห้งในตัวเครื่อง)
     -มีล้อลากพร้อมมือจับง่ายในการเคลื่อนย้าย
     -ฟังก์ชั่น MIC PRIORITY เบาเสียงดนตรี อัตโนมัติ ขณะพูดไมค์
     -ช่อง DC 12V INPUT เชื่อมต่อแบตเตอรี่จากภายนอก
     -ช่องเสียบไมค์ 2 ช่อง พร้อมปุ่มปรับ Volume
     -ช่อง AUX INPUT ต่อ CD/MD PLAYER
     -ช่อง AUX OUTPUT ช่องต่อ ลําโพงภายนอก
     -ช่อง RCA OUTPUT ต่อเครื่อง
เล่น CD,DVD,SAMART PHONE
     -มี LED บอก สถานะ MP3/FM/POWER/BATTERY  
       LOW/CHARGE
     -ปุ่ม
ปรับ MIC ECHO/TONE/VOLUME/BASS/TREBLE FOR 
       KARAOKE
     -ช่วงความถี่: 2 x VHF 174 - 270 MHz กําลังขับ 1800 W
     -ความไวตอบสนอง 10dB m V (S/N over 60dB)
     -ขนาด: 390x240x580 มม. นํ้าหนัก 18 กก.
     -กําลังส่ง: 10 mW ระยะห่าง 50 เมตร          
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน  3 เครื่อง

จํานวน 12,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
(เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2560 - 2562)  หน้า 92

งบเงินอุดหนุน รวม 2,194,400 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,194,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,194,400 บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าสักงาม
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 2 การสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน บ้านป่าสักงาม  ระดับอนุบาล ป.1 - 6  จํานวน  19
  คน  อัตราคนละ  20 บาท จํานวน  200  วัน จํานวน  76,000 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15  กรกฎาคม 2559  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอนด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และเทคโนโลยี  จํานวน 75,600 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
              
2. อุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่ 2 การสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
2.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ชลประทานผาแตก  ระดับอนุบาล ป.1 – 6  จํานวน  293  คน  อัตราคน
ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  จํานวน 1,172,000 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15  กรกฎาคม 2559 
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
2.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ชลประทานผาแตก  ระดับ ม.1-3  อัตราจํานวน  14  คน อัตราคนละ 15
 บาท จํานวน 200 วัน  จํานวน 42,000 บาท   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24  กรกฎาคม 2559
*ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลอประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อบจ./ทต
./อบต.  ปี พ.ศ. 2543
2.3  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอนด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และเทคโนโลยี  จํานวน 75,600 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านลวงเหนือ (610200)
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สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 2 การสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
3.1  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  ระดับอนุบาล ป.1 - 6 จํานวน 109 คน อัตราคน
ละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน  จํานวน 436,000 บาท   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15  กรกฎาคม 2559 
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
3.2  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านวิชาการศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี   โรงเรียนบ้านลวง
เหนือ จํานวน 75,600 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
3.3  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานนิทรรศการเมืองลวงข่วงไทลื้อ
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  จํานวน 10,000 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

4.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 2 การสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข   
4.1  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน   ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านสันทราย  ระดับอนุบาล ป.1 - 6   จํานวน 39  คน อัตราคน
ละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน จํานวน 156,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15  กรกฎาคม 2559 
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
4.2  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านวิชาการศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี  โรงเรียนบ้านสัน
ทราย  จํานวน 75,600 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,708,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,049,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,049,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 749,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปี
ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
  เดือนจํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือน
ละ 1,500 บาท โดยคํานวณ  ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  จํานวน  1
อัตรา          เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุข เดือนละ 3,500  บาท  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน  1 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา  ตามอัตราที่ ก.ท
. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ตาม
อัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เดือน
ละ 1,000 บาท  จํานวน  2  อัตรา                        

งบดําเนินงาน รวม 596,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มี
ลักษณะเดียวกันซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง
2. ค่าธรรมเนียม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ,ค่าลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เช่น พนักงาน
เทศบาลฯ, ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้าง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของ
เทศบาลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือในกิจกรรมการเผยแพร่ความ
รู้  ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  การจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรค รวมทั้งการเฝ้าระวัง  การ
ใช้วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและทําหมันสุนัข  
ปฏิบัติตาม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5
/ ว0994  ลว. 24 กพ. 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729
  ลว. 31 มีค. 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกําจัดยุงลาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกําจัดยุงลายให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ  จัดกิจกรรมรณรงค์ทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง     พาหะของโรค  การควบคุมและการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค  การพ่นสารเคมี แจกทรายอะเบท  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง      ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

โครงการคัดแยกขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านที่  4  ส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจาก
สินค้า  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542      

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้
หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่  ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวง
เหนือ  โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ทําลายและฆ่าเชื้อไข้หวัดนก  การพ่น
สารเคมี  เพื่อป้องกันการระบาดของโรค                             
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
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โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ป่วย
เอดส์ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

ค่าวัสดุ รวม 146,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น วัสดุเครื่องเขียน,แบบ
พิมพ์,อุปกรณ์ต่างๆ , ตู้เก็บเอกสาร, กระดาษ ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น
ต่างๆ เช่น นํ้ามัน-เบนซิน, นํ้ามันดีเซล, นํ้ามัน
เครื่อง, รถ EMERGENCE MEDICINE SERVICE (EMS) , ฯลฯ
                    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัสดุการ
แพทย์,   นํ้ายากําจัดกลิ่น, นํ้ายาฆ่าแมลงวัน, นํ้ายากําจัดยุง
ลาย, จุลินทรีย์ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับฆ่าเชื้อและดับกลิ่นบริเวณที่มีปัญหาด้าน
กลิ่นและแมลงจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม, เทปบันทึก
เสียง,กระดาษโปสเตอร์,พู่กัน,สี ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล  หมึก
พิมพ์  และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

งบลงทุน รวม 63,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 33,000 บาท
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)      
คุณลักษณะพื้นฐาน         
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย  โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) 
2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง     
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
 2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 3.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 4. มีหน่วยคามจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 
 5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ขนาด 2.0
 หรือดีกว่าจํานวนไ
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ม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษรวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)
 
3. เครื่องแสกนเนอร์ สําหรับงานเอกสารทั่วไป จํานวน  1
  เครื่อง      คุณลักษณะพื้นฐาน
 1. มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 X 4,800 dpi 
 2. สามารถแสกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
 3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ขนาด 2.0
 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) 

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท  0210.5/ว 5798  ลว.10  ตค.59
  เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษา)เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่
มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 26,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 26,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 26,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมพ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง จํานวน 6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่ง
ชาติ ประจําปี 2561 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
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โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง เด็กและเยาวชน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและตําบล การแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสต
รีฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,556,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,011,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,011,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,313,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา   ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองช่าง
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. วิศวกรโยธา
4. นายช่างโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  จํานวน  42,000  บาท  กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง               อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน  จํานวน  18,000  บาท  
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559   ลว. 19  เมษายน  2559)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 597,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  3  อัตรา  ได้แก่
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3. ช่างเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา   ได้แก่  คนงานทั่วไป
ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้   ไม่เกิน12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12  เดือน จํานวน 4 อัตรา 

วันที่พิมพ์ : 8/12/2560  15:29:06 หน้า : 33/48



งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี 2561 ให้
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ
ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อ
สร้างอาคาร,ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน, ค่าเขียนแบบ,คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและอื่น ๆ ที่มีลักษณะงานเหมือนกัน             
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              
 1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ ค่าลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เช่น พนักงาน
เทศบาลฯ พนักงานจ้าง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลฯ 
        
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ                                                 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด  เช่น จ้างเหมาแรงงานในการขุดลอกท่อและรางระบายนํ้า ฯลฯ 
       
1.3 ค่าถ่ายเอกสาร  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองช่าง
1.4 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่ม
1.5 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย  การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 1 การสร้างความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึก
อบรม   ต่าง ๆ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น   ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ค่าลงทะเบียน
และฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง/ราคากลาง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่ก่อนการปฏิบัติ
งานจริงของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการตรวจราคา
กลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 6  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท
. พ.ศ.2549 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น                       
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่ชํารุดเสีย
หาย เช่น รถจักรยานยนต์,รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 1 การสร้างความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ,ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน,แบบพิมพ์ต่างๆ,กระดาษคาร์บอน,ค่านํ้าดื่ม,เครื่องคํานวณเลข,สิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า,บัลลาต,สาย
ไฟฟ้า,โคมไฟฟ้าพร้อมขา,และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน,ดินลูกรัง,แอสฟัลท์
ติก คอนกรีต,         ยางมะตอย,หินคลุก,ทราย,หิน,สว่าน
ไฟฟ้า,เลื่อย,ไขควง,กุญแจ, แปรงทาสี ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, ยาง
นอก,ยางใน,หัวเทียน,สายไมล์ ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า ที่ใช้ใน
กิจการของเทศบาลตําบล เช่น นํ้ามันดีเซล,นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม , กระดาษ
โปสเตอร์,พู่กัน,สี,เทปบันทึกเสียง,ค่าแบบพิมพ์โฆษณา หรือประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,เทปบันทึกข้อมูล,ตลับผง
หมึก, กระดาษต่อเนื่อง,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์,แผ่นกรองแสง,อุปกรณ์
เพิ่มเติมต่าง ๆ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,602,890 บาท
งบลงทุน รวม 1,602,890 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จํานวน 25,900 บาท
เครื่งตัดสติ๊กเกอร์รุ่นกึ่งอัตโนมัติ  จํานวน  1  เครื่อง
คุณสมบัติ
ประเภทเครื่องตัดสติ๊กกอร์  Media Movement  Method
กว้างไม่น้อยกว่า  630  มม.
ความกว้างของกระดาษ  740  มม.
พื้นที่การวาดหรือตัด  กว้าง  630  มม.  ยาวไม่จํากัด
ความเร็วในการตัด  800มม./วินาที
ค่าแรงกดในการตัดสูงสุด  500G  (Grams force)
หน่วยความจํา  4MB
ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์  USB/U disk/ serial port

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด,เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องปรับอากาศ,เครื่อง
โทรศัพท์,เครื่องอัดสําเนา,โต๊ะ,เก้าอี้,พัดลม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,504,990 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 ซอย  7 จํานวน 204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  1
  ซอย 7  หนา  0.15  ม.  กว้าง  4.00 ม.  ระยะทาง  85 ม.  หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  340  ตร.ม.  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนนเดิม  over Lay  ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 4  
ซอย 1

จํานวน 96,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนเดิม Over lay ด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอย 1 (หน้าบ้านนายฉลอง บัวมะลิ) หนา 0.04 ม
. กว้าง 4.00 ม.  ระยะทาง 85.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม
. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนนเดิม over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 4 ซอย 
10

จํานวน 100,510 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนเดิม Over lay 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอย 10 (ซอยบ้านนายสมศักดิ์ กา
วิชัย) หนา 0.04 ม. กว้าง 4.20 ม.  ระยะทาง 85.00 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 357 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนสายหลัก หมู่  5 จํานวน 201,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนนสายหลัก 
หมู่ 5  กว้าง 0.20.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาเหล็ก ยาว 92 ม
. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมและวางท่อเสริมไหล่ทาง หมู่ 6  (บริเวณหน้า
บ้านนายณรงค์ พรหมละอองวัน)

จํานวน 103,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมท่อลอดเหลี่ยมข้ามลําเหมืองและวาง
ท่อ 
เสริมไหล่ทาง หมู่ 6 (บริเวณหน้าบ้านนายณรงค์ พรหมละออง
วัน)               (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
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โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หมู่ 8 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงประจําหมู่
บ้าน หมู่ 8(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ม.9 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลักภายใน
หมู่บ้าน ม.9 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10
            (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7
             (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,700,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561–2564) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่  4
  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,749,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,391,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,391,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,091,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
3. นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมและหัว
หน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป    จํานวน 2 อัตรา   ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป   ตามอัตราที่ ก.ท
. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 223,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือบุตรตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.1  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่า
อาหารเครื่องดื่ม,เย็บหนังสือ,พิมพ์ปกหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าจ้างเหมาบริการด้านอื่นๆ ฯลฯ กองสวัสดิการสังคม แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.2  ค่าธรรมเนียม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ  ค่าลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เช่น พนักงาน
เทศบาลฯ  ลูกจ้างประจํา, พนักงานจ้าง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของ
เทศบาลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ของเทศบาลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
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โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพและกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนากลุ่ม
อาชีพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน การแก้ไขปัญหาการว่างงาน กิจกรรมซะป๊ะของดีลวง
เหนือ ในงานซะป๊ะของดีอําเภอดอยสะเก็ด กิจกรรมส่งเสริมการ
ตลาด ศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะ วิชาชีพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  1  ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนลวงเหนือ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง ปกป้องและคุ้มครอง
เด็ก การให้ความช่วยเหลือเด็ก ในพื้นที่ตําบลลวงเหนือ การสร้างความเข้ม
แข็งให้แก่เครือข่ายคุ้มครองเด็กในพื้นที่ และการสนับสนุนเครือข่ายคุ้ม
ครองเด็กตําบลลวงเหนือ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะ การ
ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542,
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
อปท.พ.ศ.2549  
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านที่  3  เสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ,วัสดุเครื่องเขียน,แบบ
พิมพ์,อุปกรณ์ต่างๆ , ตู้เก็บเอกสาร, กระดาษ จัดซื้อตู้เอกสาร ,เครื่อง
คํานวณเลขฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม, เทปบันทึก
เสียง,กระดาษโปสเตอร์,พู่กัน,สี,ค่าแบบพิมพ์โฆษณาหรือเอกสารประชา
สัมพันธ์ต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล  หมึก
พิมพ์  และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 65,000 บาท

1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  เพื่อเป็นค่าดําเนินการ
ตามโครงการซะป๊ะของดีอําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 25,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8
 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ด้านที่  3  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  เพื่อเป็นค่าดําเนินการ
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด จํานวน 40,000
 บาท   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8
 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. 
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านที่ 5  เสริมสร้างความมั่น
คง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 70,000 บาท
1. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลลวงเหนือ  เพื่อเป็นค่า
ดําเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลลวงเหนือ จํานวน  10,000 บาท   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท.0802.2/ว74  ลงวันที่ 8 มกราคม พ
.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ อปท. ,
ระเบียบสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธี
การ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ.2555 
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านที่  3  เสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
2. อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตําบลลวงเหนือ  เพื่อเป็นค่าดําเนินการตาม
โครงการชีวิตสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน  30,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8
 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. 
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านที่  3  เสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
3. อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลลวงเหนือ  เพื่อเป็นค่าดําเนินการตาม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตําบลลวงเหนือ  จํานวน  30,000  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8
 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. 
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านที่  3  เสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 760,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมครั้งที่  20 จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกม ครั้งที่ 20
 ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล,ค่าดําเนินการ
อื่น  ๆ  ตามที่ระบุในกิจกรรม    
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ และค่าดําเนินการอื่นๆ ฯลฯ ตามที่ระบุในกิจกรรม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับให้บริการแก่ประชาชนเพื่อ
นําไปใช้ในการออกกําลังกาย และเพื่อการสันทนาการ เช่นเปตอง
, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ลูกปิงปอง,ลูกแบดมินตัน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 400,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจําหมู่บ้านหมู่  2 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจําหมู่บ้านหมู่  2  เช่น  ลู่วิ่ง, อุปกรณ์ฝึกซ้อม
มวย, เครื่องยกนํ้าหนัก ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจําหมู่บ้านหมู่  3 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจําหมู่บ้านหมู่  2  เช่น  ลู่วิ่ง, อุปกรณ์ฝึกซ้อม
มวย, เครื่องยกนํ้าหนัก ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สัปดาห์วัน
วิสาขบูชา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา สัปดาห์วันวิสาขบูชา เช่น ค่าจัดขบวนเผยแพร่
สัปดาห์พระพุทธศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนจํานําพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการหล่อเทียนจํานํา
พรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําแท่นหล่อเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทลื้อ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทลื้อ เช่น ค่าจัดขบวนของชุมชน ค่าจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทลื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ระบุในกิจกรรมฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชาชนประจําตําบลในเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมประชาชน
ประจําตําบลในเทศกาลเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผย
แผ่ธรรมะ 
ค่าประดับตกแต่งสถาบัน และค่าดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่
เมือง  เช่น ค่าจัดของคารวะดําหัวผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ระบุใน
กิจกรรม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  3  เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 2 การสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
1.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้อง
ถิ่น  จํานวน 10,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 
1.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการสนับสนุนจัดรถบุปผาชาติใน
งานไม้ดอกไม้ประดับ  ประจําปี  พ.ศ.2561  จํานวน 25,000 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน   2559

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 595,320 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 
12 เดือนตําแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  จํานวน 1  อัตรา  
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งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้  ปรับปรุง
สวนสาธารณะ) และกิจกรรมสืบชาตาป่าไม้และสายนํ้า

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวด
ล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  2  ส่งเสริม
เกษตร การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน สู่สากล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 306 ลงวันที่ 3
 กุมภาพันธ์ 2554  เรื่อง โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว”

โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตร  (วัดร้าง) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตร  (วัดร้าง)
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  2  ส่งเสริม
เกษตร การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน สู่สากล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ตําบลลวงเหนือ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในตําบลลวงเหนือให้มีประสิทธิภาพ
โดย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  2  ส่งเสริม
เกษตร การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน สู่สากล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนสามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดํารงชีวิต ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  2  ส่งเสริม
เกษตร การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน สู่สากล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม้, พันธุ์พืช, ปุ๋ย, 
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ, ยาฆ่าแมลง สารเคมีป้องกันและกําจัดวัชพืช  
ศัตรูพืชฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 70,000 บาท

1. อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่า บ้านป่าสักงาม  เพื่อเป็นค่าดําเนิน
การตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อม  จํานวน  50,000  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  4  ส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
2. อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์สัตว์นํ้าและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อ
เป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าและสิ่งแวดล้อม
เขื่อน    แม่กวงอุดมธารา  จํานวน  20,000 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่  4  ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัต
กรรม

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,131,810 บาท

งบกลาง รวม 14,131,810 บาท
งบกลาง รวม 14,131,810 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและ
ผู้ประกันตน
ตามประกาศของกองทุนประกันสังคมของค่าจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาลฯ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง กําหนดอัตราเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม  พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 6 มกราคม 2555
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 5 การสร้าง
ประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้
บริการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,056,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุตําบลลวง
เหนือ  จํานวน 1,201 คน 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 4 การสร้างความ
มั่งคง ปลอดภัยและความสุขของประชาชน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2
 สิงหาคม 2559 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับคนพิการตําบลลวงเหนือ
จํานวน 180 คน       
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 4 การสร้างความ
มั่งคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2
 สิงหาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การ สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ตําบลลวง
เหนือ       จํานวน 30 คน       
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 4 การสร้างความ
มั่งคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

สํารองจ่าย จํานวน 274,810 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง  ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่
งบประมาณตั้งจ่ายไว้  หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ 
โดยเบิกจ่ายตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลง
วันที่ 21   มิถุนายน  2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยให้ตั้งงบประมาณให้เพียง
พอสําหรับการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี
และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 35 ลงวันที่ 26
 มีนาคม 2556 
และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ ว 3050 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ์ 2543 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 5 การสร้าง
ประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้
บริการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 176,000 บาท
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับตําบล โดยคิดใน
อัตรา 50%  ของเงินสมทบที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 5 การสร้าง
ประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้
บริการ
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550
2. เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541  โดยพิจารณาตั้ง
งบประมาณจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา (ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินอุดหนุน ทุกประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษ
หนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน 
ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ 100/2545 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2545
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเกี่ยวกับศพของพนักงาน ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของเทศบาล  ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติราชการ 
ตามหนังสือที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน  2525  เรื่อง การ
จ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 411,200 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500 และตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรับ งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 6 ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2263 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่องการ ตั้งงบประมาณรายการบําเหน็จรายเดือน
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนและบําเหน็จ ตกทอดลูกจ้าง ของหน่วยการบริ
หาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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