
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลลวงเหนือ

อําเภอ ดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,765,020 บาท

งบบุคลากร รวม 7,229,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาฯ  ดังนี้ 
1. นายกเทศมนตรี  1  ตําแหนง   เดือนละ 27,600 บาท  12 เดือน            
2. รองนายกเทศมนตรี 2 ตําแหนง เดือนละ 15,180 บาท  12 เดือน          

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา ฯ  
1. นายกเทศมนตรี 1 ตําแหนง เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. รองนายกเทศมนตรี 2 ตําแหนง เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาฯ
1.  นายกเทศมนตรี 1 ตําแหนง เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2.  รองนายกเทศมนตรี 2 ตําแหนง เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา ฯ          
1.  เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 ตําแหนง เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12
 เดือน
2.  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 ตําแหนง เดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12
 เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาฯ  
1.  ประธานสภาเทศบาล  1 ตําแหนง เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12
 เดือน
2.  รองประธานสภา 1 ตําแหนง เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน
3.  สมาชิกสภาเทศบาล 10 ตําแหนง เดือนละ  9,660 บาท จํานวน 12
 เดือน  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,604,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,694,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน  12 เดือน  จํานวน 10 อัตรา  ดังนี้
1. ปลัดเทศบาลตําบล
2.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบล
3.หัวหน้าฝายอํานวยการ
4.หัวหน้าฝายปกครอง
5.นิติกร
6.นักจัดการงานทั่วไป
7.นักประชาสัมพันธ์
8.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9.นักทรัพยากรบุคคล
10.เจ้าพนักงานธุรการ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นที่เป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล
ตําบล) ระดับ 8 เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน (ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2559  ลว. 19  เมษายน  2559)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 162,000 บาท

           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาประจํารายเดือนของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงผู้บริหาร (ปลัดเทศบาลตําบล) ระดับ 8 เดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2559   ลว. 19  เมษายน  2559)
           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2559   ลว. 19  เมษายน  2559)
           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงฝายอํานวยการ เดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559   ลว. 19  เมษายน  2559)
           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายปกครอง เดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559   ลว. 19  เมษายน  2559)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด ตําแหนงนักจัดการงานทั่ว
ไป  1 อัตรา     โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 382,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่ ก
.ท. กําหนด ตําแหนงพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถ
ยนต์  1  อัตรา) และพนักงานจ้างทั่วไป  2  อัตรา(ยาม  1 อัตรา ,คนงานทั่ว
ไป 1  อัตรา)  รวม 3  อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ ไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 3  อัตรา  
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งบดําเนินงาน รวม 3,515,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 273,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็น คาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวด
ราคา  คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลลวงเหนือ 
2.  คาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาลผู้ขอรับการ
ประเมิน 
3. คาตอบแทน คาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตําแหนงสายงานผู้บริหาร  เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแกคณะ
กรรมการข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น  เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก
หรือสอบเปลี่ยนสายงาน 
4.  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ
5.  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี 2562 จายให้แก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ผานเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯเพื่อจายเป็นคา
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานของเทศบาลตําบลลวงเหนือ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานกําหนด  โดยเบิกจายตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท., ก.อบ
ต. ดวนที่สุด  ที่  มท 0809.3/ว 25  ลงวันที่ 9  มีนาคม  2549  และให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง  และคณะ
กรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ.2542   

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ของสภา
เทศบาลตําบลลวงเหนือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงาน
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การ       เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน    สวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541

ค่าใช้สอย รวม 1,887,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําปายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างทํา
โปสเตอร์  การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป  วีดีทัศน์  คาล้างอัดขยายรูป
ถาย  การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจการ ของเทศบาลในสื่อ
ประเภทตางๆ   เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  ปายประชา
สัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
 เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก  คาล้างอัดฉีดรถยนต์  คาจ้าง
เหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้  สวนไม้ประดับ  สวนหยอม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ คา
จ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน และการจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ของ อปท. (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) และคาจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ เทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
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คาเชาที่ดิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาที่ดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

คาซักฟอก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซักฟอกวัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เชน ผ้าหม, ผ้าปู
โต๊ะ, ผ้ามาน ฯลฯ ของเทศบาล ฯ  

คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างในการถายเอกสาร  การเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  หรือ
เอกสารรูปเลมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักปลัดฯ

คาธรรมเนียม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาใช้จายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์
ราชการ  คาตรวจสภาพรถยนต์ราชการ  คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ  คา
ธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมที่ดิน  หรือคาธรรมเนียมใดๆที่สามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้อื่น ๆ  

คาปรับปรุงพัฒนาระบบเว็บไซต์ตําบลลวงเหนือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต คาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตําบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คาเชาพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต์  เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซ
ต์ (Website)  เป็นราคาตอปี  คาจดทะเบียนเว็บไซต์  เพื่อจายเป็นคาจด
ทะเบียนเว็บไซต์(Website) เป็นราคาตอปี Domainname  และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร  คา
เครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ์เอกสาร  คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งคาบริการ  ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคา
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  ทั้งนี้เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4
/ว2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ อปท. (โดยคํานวณตั้งจายไมเกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายรับจริงปี 2561)   
    2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุม  
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระ
หวาง อปท.กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อยูในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.4/ว2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ อปท. 
   3. คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ   
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ
 เชน งานเฉลิมฉลองและจุดเทียนชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  งานวัน
ปิยมหาราช โครงการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ  โดยจายเป็นคาจัด
ทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จุดเทียนชัยถวายพระพร  คาจัดกิจกรรม
บรรยาย                 ปาถกฐาธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศล  คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว  ธงชาติ  ปายสัญลักษณ์  ดอกไม้ธูป
เทียน  คาพานพุมถวายสักการะ  พวงมาลา  คาดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ
  และคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง  โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ จํานวน 8,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี เพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ อันจะทําให้ท้องถิ่น   มีความสามารถในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหา สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม  ด้านที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว856  ลว.ที่  12  มีนาคม  2553

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวดแขงขันตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ และประกวดแขงขัน
ตาง ๆ เชน งานจัดกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การจัด
นิทรรศการในการสงประกวดรางวัลตางๆ  วันท้องถิ่นไทย กิจกรรมวัน
เทศบาล ฯลฯ โดยจายเป็นคาตอบแทนพิธีกร  คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่หรือผู้มาชวยปฏิบัติงาน คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์คาวัสดุอุปกรณ์ คาพิมพ์เอกสาร คา
ปาย คาสื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆคาประชาสัมพันธ์ทางสื่อตาง ๆ  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ คาเตรียมและตกแตงสถาน
ที่   คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาจ้างเหมาบริการ  ตางๆและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น  โดยเบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาค
รัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและ
คาลงทะเบียนฝึกอบรมตางๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น         สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่ง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาเบี้ย
เลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา, คาธรรมเนียมศาล, คาเงินชวยเหลือพนักงานหรือ
ลูกจ้างที่ต้องหาคดี  คาลงทะเบียนฝึกอบรมตางๆ  ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อปฏิบัติให้เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559

คาใช้จายในการฝึกอบรมโครงการบําบัดฟนฟูและฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดฟนฟูและฝึกอาชีพ  ผู้ติดยาเสพ
ติด เชนคาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหาร และอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายประชาสัมพันธ์และโครงการอื่นๆฯลฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้าน
ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2542
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คาใช้จายในการสงเสริม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาปายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตามโครงการฯ ที่ดําเนินการใน
ตําบล  ลวงเหนือ เชน โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการฝายดักตะกอน ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 4
 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาใช้จายในโครงการรณรงค์ปองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ตอต้านยาเสพติด เชน คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาอาหาร และอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชา
สัมพันธ์และโครงการอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 5 เสริมสร้าง
ความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน  ถือปฏิบัติตาม
1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726
 ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2560 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัยกระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาเพื่อใช้ในงาน
พิธีตาง ๆ พิธีทางศาสนา  หรืองานกิจการของเทศบาล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมปี 2563 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหารและ
อาหารวาง คาเงินรางวัล ปายประกาศเกียรติคุณ คาปายประชาสัมพันธ์และ
อื่นๆ ในการจัดทําโครงการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม
ปี 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ด้านที่ 4 สงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัต
กรรม  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมไทลื้อเป็นสื่อสูอาเซียนปี 2563 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อการเผยแพรและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมเข้า
สู AEC อบรมศึกษาดูงานและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของ
ชาว   ไทลื้อในพื้นที่ตางๆ ตลอดจนทํากิจกรรมรวมกันเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการฯ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 4 สง
เสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมของอปท. พ.ศ. 2549

โครงการอบรมและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบล ลวง
เหนือ พร้อมทั้งจัดเวทีประชาคม สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน       โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาสถานที่ คาอาหารและเครื่อง
ดื่มในการรับรองการประชุมฯลฯ  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม  ด้านที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับคณะผู้บริหาร  พนักงาน  สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลวงเหนือและผู้นําท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหารและ
อาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ  ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับคณะผู้
บริหาร  พนักงาน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือและผู้นําท้อง
ถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

สร้างความสัมพันธ์ระหวางชุมชนกับชาวตางชาติที่อาศัยอยูในตําบลลวงเหนือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหารและ
อาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ในการจัดทํา
โครงการการสร้างความสัมพันธ์ระหวางชุมชนกับชาวตางชาติที่อาศัยอยูใน
ตําบลลวงเหนือ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ด้านที่ 4 สงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัต
กรรม  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  
         เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ์สํานักงานที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่อง
พิมพ์ดีด, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องถายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่อง
โทรศัพท์, เครื่องอัดสําเนา, โต๊ะ, เก้าอี้, พัดลม
2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง เชน รถยนต์, รถจักรยานยนต์,เครื่องตัดหญ้า ,รถตัดหญ้า ,เครื่องสูบ
น้ํา ,ยานพาหนะ ฯลฯ 
3. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น  เชนวัสดุ
ประเภทตางๆ  ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ทั้งนี้เป็นกรณีการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและคาแรงงาน  สวนกรณีที่เทศบาลเป็นผู้
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้เบิกจายเฉพาะคาแรงงาน

ค่าวัสดุ รวม 555,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ, คาวัสดุเครื่องเขียน, แบบ
พิมพ์ตาง ๆ, กระดาษคาร์บอน, คาน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน,สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, เครื่องคํานวณเลข,สิ่งพิมพ์ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เชน ถ้วย, ชาม, ช้อน, ส้อม, มีด,แก้วน้ํา จานรองแก้ว, ถ้วย
กาแฟ, กระติกน้ําร้อน, กระติกน้ําแข็ง, ผงซักฟอก, น้ํายาล้างห้องน้ํา, น้ํายา
ล้างจาน น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์ เพลา  ฯลฯ  และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง และหลอ
ลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  ที่ใช้ในกิจการ
ของเทศบาลตําบล เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันหลอลื่นฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน ฟิล์ม, กระดาษ
โปสเตอร์, พูกัน, สี, เทปบันทึกเสียง, คาแบบพิมพ์โฆษณา หรือเอกสารประชา
สัมพันธ์งานตางๆ วัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผง
หมึก, กระดาษตอเนื่อง, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, แผนกรองแสง, อุปกรณ์เพิ่ม
เติมตาง ๆ โปรแกรมและอื่น ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสํานักงานเทศบาลฯ อาคารสํานักงานอื่น ๆ และคาไฟฟา
สาธารณะ 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับเทศบาล 
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลฯ และอาคารสํานักงานอื่น ๆ ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลในการติดตอราชการตาง ๆ , คาบริการรายเดือน
ในการสงข้อมูล (SMS)  ตลอดจนคาโทรศัพท์ทางไกลในการติดตอราชการตาง
จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยในกรณีงานเรงดวน หรืองานที่มีปัญหาต้อง
ปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณีย์, คาโทรเลข, คาธนาณัติ, คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์, คาเชา,ตู้ไปรษณีย์, คาธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ฯลฯ ในการ
ติดตอราชการของหนวยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 350,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) และคาสื่อสารอื่นๆเชน คาจดทะเบียน
เว็บไซต์      (โดเมนเนม) ที่ใช้ในการติดตอราชการของหนวยงานที่เกี่ยวข้อง
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
2.  โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย  (WI-FI)  สําหรับประชาชน  
เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อบริการประชาชนในตําบลลวงเหนือ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/5551 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2554
 เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลตลาดขวัญ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  (สถานที่
กลาง  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม)

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลตลาดขวัญ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
เชียงใหม  (สถานที่กลาง  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
เชียงใหม)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516  ลว
. 22  กุมภาพันธ์  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559       
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,104,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,584,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,584,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,259,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน   จํานวน 7  อัตรา ดังนี้ 
1. ผู้อํานวยการกองคลัง
2. หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง
3. หัวหน้าฝายพัฒนารายได้
4. นักวิชาการเงินและบัญชี
5. นักวิชาการคลัง
6. นักวิชาการพัสดุ
7. นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน 
เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารงานคลัง เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน  
เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายพัฒนารายได้  เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 247,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษไว้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการพัสดุ  1 ตําแหนง ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด
 โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน   
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งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือ
บุตรข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2541  

ค่าใช้สอย รวม 366,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบุคคลภายนอกเผยแพรกิจการของเทศบาล เชนโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์, ปายประกาศ ฯลฯ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
มาชําระภาษี และคาธรรมเนียมตอเทศบาล ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยางใด 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ เชนคาธรรมเนียมการโอนเงิน  หรือคาคา
ธรรมเนียมอื่นๆ  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯและคาลงทะเบียนฝึกอบรมตางๆ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ให้แก พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สําหรับ
เป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนฝึกอบรมตางๆ ฯลฯ   

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เชนคาวัสดุ อุปกรณ์ คา
อาหาร และอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ์และ
โครงการอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 89,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ, คาวัสดุเครื่องเขียน, แบบ
พิมพ์ตาง ๆ, กระดาษคาร์บอนคาวัสดุเครื่องเขียน, คาน้ําดื่ม, เครื่องคํานวณ
เลข, สิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ           

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถ
จักรยานยนต์ เชน น้ํามันเบนซิน, น้ํามันหลอลื่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, เทปบัน ตลับผงหมึก, กระดาษ
ตอเนื่อง, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, แผน  กรองแสง, อุปกรณ์เพิ่มเติมตาง ๆ
  โปรแกรมและที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯล 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
การงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,507,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,065,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,065,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 531,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน  ดังนี้
1.  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  1  อัตรา
2.  เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่ 
ก.ท.กําหนด จํานวน 4 อัตรา ตําแหนงพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดับเพลิง 1
 อัตรา) และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา (คนงานทั่วไป 3 อัตรา) โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่ ก.ท
.กําหนด จํานวน 4 อัตรา ตําแหนงพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดับ
เพลิง 1 อัตรา) และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา (คนงานทั่วไป 3 อัตรา) โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 442,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน, คาปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่สมาชิก อปพร. ตาม
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้
จายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ข้อ
ที่ 4 (3) กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ชม. ขึ้นไป ให้ได้รับคาใช้
จาย จํานวน 300 บาท ประกาศ ณ 3 มิถุนายน 2560 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 6 (1) อาสาสมัครของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่ได้รับคําสั่งชวยเหลือหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

ค่าใช้สอย รวม 262,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
 เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาล้างอัดฉีดรถยนต์ คาจ้าง
เหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหยอม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ คา
จ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน และการจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจกรรมใน
อํานาจหน้าที่ของ อปท. (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) และคาจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการ
ในอํานาจหน้าที่เทศบาล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการรณรงค์ปองกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค์ปองกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ใน
ชวงปกติและชวงเทศกาลตาง ๆ เชน ปายประชาสัมพันธ์รณรงค์การลด
อุบัติเหตุทางถนน,  การเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ, การจัดกิจกรรมตัวอยาง
อุบัติเหตุ ทางถนน ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –2565) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 5 เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและข้าราชการ  
พนักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.(ใหม) หรือฝึกทบทวนเพื่อ
ซ้อมแผนดินโคลนถลมและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาล ให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
งานด้านการปองกันและระงับอัคคีภัยรวมกับเจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ ใน
การพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและของผู้อื่นให้รอด
พ้น ปลอดภัย และการศึกษาดูงาน เชน คาวิทยากร, คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม, คาวัสดุอุปกรณ์, 
คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดซื้อชุดอปพร. ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ
ความสุขของประชาชน 

โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟปา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟปา ให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการปองกันไฟปารวมกับเจ้าหน้าที่ของทาง
ราชการได้ ในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและของผู้อื่นให้รอด
พ้น ปลอดภัย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –2565) สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 5 เสริมสร้างความมั่น
คง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ์สํานักงานที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่อง
พิมพ์ดีด, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องถายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่อง
โทรศัพท์, เครื่องอัดสําเนา, โต๊ะ, เก้าอี้, พัดลม 
2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง เชน รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, รถตัดหญ้า, เครื่องสูบ
น้ํา, ยานพาหนะ ฯลฯ 
3. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น เชน วัสดุ
ประเภทตางๆ ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ดี ทั้งนี้เป็นกรณีการจ้างเหมาทั้งสิ่ง
ของและคาแรงงาน สวนกรณีที่เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้เบิกจายเฉพาะคาแรงงาน 

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต์ รถดับ
เพลิง  รถน้ําเอนกประสงค์  รถจักรยานยนต์และรถที่ใช้งานในสํานัก
งาน  เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน, น้ํามันหลอลื่น 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ํา, ทอดูดน้ํา, หัวฉีดน้ํา  น้ํายา
เคมีดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์ดับไฟปา ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  ที่ไมเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ เชน คาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อโซเลื้อยยนต์  หัว
เทียน  ตะไบ อื่นๆ ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,177,836 บาท

งบบุคลากร รวม 1,488,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,488,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 989,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือนจํานวน 4 อัตรา  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล  ระดับชํานาญ
การ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 428,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  คาตอบแทนพิเศษ  ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน จํานวน  2 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตาม
อัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 1 อัตรา          

งบดําเนินงาน รวม 2,568,556 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวย
เหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,148,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
 เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือ
ของที่ระลึกตาง ๆ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้
ประดับ สวนหยอม สนามหญ้า ทําความสะอาด และการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ของอปท. (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม 2541) และคาจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ
 ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่เทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ       
      

คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ, พิมพ์ปกหนังสือ ,เข้าปกหนังสือ, คาถายเอกสารฯ
ลฯ   เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปิดภาคฤดูร้อน(320300) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา ที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป  ทํางานชวงปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุดที่  มท  0891.4/ว 569  ลงวัน
ที่  14  มีนาคม  2551  เรื่อง การจ้างนักเรียน  นักศึกษา ทํางานในชวงปิด
ภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อปองกันและแก้ไขปัญหาสังคม

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  (320300) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาของขวัญ, ของ
รางวัลสําหรับเด็ก ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร(320300)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น   คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ฯลฯ  

โครงการจัดทําเอกสารรายงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําเอกสารรายงานประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541  เรื่อง  คาใช้
จายในการจัดงานตาง ๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการนําเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลลวงเหนือศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกสถานที่

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมนําเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลลวง
เหนือศึกษาแหลงเรียนรู้นอก   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (320300) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ (320300)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551
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โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลลวงเหนือ 
(320300)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลลวงเหนือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (320300) จํานวน 648,400 บาท

1.คาอาหารกลางวัน
              เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน   ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลฯ จํานวน  80 คน  อัตราคนละ 20  บาท  จํานวน 245 วัน   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
            1(1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาสักงาม จํานวน 15 คน อัตราคน
ละ  20  บาท  จํานวน  245  วัน  จํานวน  73,500 บาท
            1(2) ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา จํานวน 65
  คน  อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  245  บาท จํานวน 318,500 บาท
2.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
            เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2
 ศูนย์ จํานวน 80 คน อัตราคนละ 1,700 บาทตอปี  จํานวน 136,000
 บาท     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
             2(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาสักงาม จํานวน  15 คน  อัตราคน
ละ  1,700  บาท  จํานวน 25,500 บาท
             2(2)  ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84
 พรรษา  จํานวน  65  คน  อัตราคนละ  1,700  บาท  จํานวน 110,500 บาท
3. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
            เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2
 ศูนย์ จํานวน 80 คน อัตราคนละ 1,130 บาทตอปี แบงเป็นคาหนังสือเรียน
อัตราคนละ 200 บาท คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท คาเครื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน
ละ 430 บาท  จํานวนรวม 90,400 บาท     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
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 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
             3(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาสักงาม จํานวน  15 คน  อัตราคน
ละ  1,130  บาท  จํานวน 16,950 บาท
             3(2)  ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84
 พรรษา  จํานวน  65  คน  อัตราคนละ  1,130  บาท  จํานวน 73,450 บาท
4.  เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
             4(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาสักงาม จํานวน  1  คน  อัตราคน
ละ 10,000  บาท  
             4(2) ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จํานวน  2
  คน  อัตราคนละ  10,000  บาท  จํานวน  20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ ภายในสํานักงาน  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เชน โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้,เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นส์,เครื่องเลนเด็ก และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 1,230,356 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ, คาวัสดุเครื่องเขียน, แบบ
พิมพ์ตาง ๆ, กระดาษคาร์บอน, คาน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน, เครื่อง
คํานวณเลข, สิ่งพิมพ์ตางๆ, ชั้นวางเอกสาร 3 ชอง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ สําหรับเปลี่ยนหรือซอมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบที่ชํารุด  เชน  หลอดไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สายไฟฟา  หลอด
ไฟฟา  สวิตซ์ไฟฟา  อุปกรณ์ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร  เครื่อง
ขยายเสียง  ฯลฯ  สําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และสถานที่อื่น ๆ ที่อยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาล  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เชน ถ้วย, ชาม,ช้อน, ส้อม, มีด, แก้วน้ํา จานรองแก้ว, ถ้วยกาแฟ, ถังต้ม
น้ําไฟฟา, กระติกน้ําร้อน,  เครื่องทําน้ําเย็น, กระติกน้ําแข็ง, ผงซักฟอก, น้ํายา
ล้างห้องน้ํา, น้ํายาล้างจาน,น้ํายาถูพื้น,ไม้กวาด,ที่ตักขยะ,เตาแก็ส,น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ  

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,120,356 บาท

1.  คาอาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์
ราชันย์ จํานวน 65 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาสักงาม  จํานวน  15
 คน  อัตราคนละ 7.82 บาท  จํานวน  260 วัน   จํานวน 162,656 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2
 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข        
2.  คาอาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 4
 แหง สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ป.1 – 6  จํานวน  471  คน           อัตรา
คนละ  7.82  บาท  จํานวน  260  วัน  จํานวน  959,680 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2
 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างในการซอมแซมอาคารห้องทํางาน  ห้อง
ประชุม รั้ว ถนน และ บรรดาสิ่งกอสร้างอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตําบลลวงเหนือ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, เทปบันทึกข้อมูล,ตลับผง
หมึก, โปรแกรมแอนดี้ไวรัส, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก, หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์, แผนกรองแสง, อุปกรณ์เพิ่มเติมตาง ๆ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่ใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,120,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,120,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก จํานวน 1,359,600 บาท

อุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก
1.  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชล
ประทานผาแตก  ระดับอนุบาล ป.1 – 6  จํานวน  321  คน  อัตราคนละ  20
  บาท  จํานวน  200  วัน  จํานวน 1,284,000 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2559 (ทั้ง
นี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยี  จํานวน 75,600 บาท
                

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปาสักงาม จํานวน 28,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปาสักงาม 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน 
บ้านปาสักงาม  ระดับอนุบาล ป.1 - 6  จํานวน  7  คน  อัตราคนละ  20
 บาท จํานวน  200  วัน จํานวน  28,000 บาทตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2559
  (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านลวงเหนือ จํานวน 529,600 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านลวงเหนือ 
1.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน    ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านลวงเหนือ  ระดับอนุบาล ป.1 - 6 จํานวน 111 คน อัตราคนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน  จํานวน 444,000 บาท   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2559 (ทั้ง
นี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานนิทรรศการเมืองลวงขวงไทลื้อ
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  จํานวน  10,000  บาท
3. เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยี  จํานวน 75,600  บาท 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 203,600 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย 
1.  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน   ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านสันทราย  ระดับอนุบาล ป.1 - 6   จํานวน 32  คน อัตราคนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน จํานวน 128,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2559 (ทั้ง
นี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยี  จํานวน 75,600 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,072,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,008,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,008,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 708,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
  เดือน 
จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1. ผุ้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข 
เดือนละ 1,500 บาท  โดยคํานวณ  ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  จํานวน  1
  อัตรา 
2.  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุข เดือน
ละ 3,500  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน  1 อัตรา  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป  ตาม
อัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12  เดือน  จํานวน  2 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป  ตามอัตรา
ที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน เดือน
ละ 1,000 บาท  จํานวน  2  อัตรา                         
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งบดําเนินงาน รวม 814,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ไมเกิน  12  เดือน  เดือนละ  6,000  บาท   จํานวน  2  อัตรา 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                             
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
คาชวยเหลือบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 535,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกันซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม,คาธรรมเนียมการโอนเงิน และคาธรรมเนียม
อื่นๆ ,คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เชน พนักงานเทศบาลฯ, ลูกจ้าง
ประจํา,พนักงานจ้าง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อสงเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงค์ปองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือในกิจกรรมการเผยแพรความ
รู้  ข้อมูลขาวสารทางสื่อตางๆให้ความรู้เรื่องการปองกันโรคพิษสุนัขบ้า  การ
จัดกิจกรรมรณรงค์ในการปองกันโรค รวมทั้งการเฝาระวัง  การใช้วัคซีน
ปองกัน โรคพิษสุนัขบ้าและทําหมัน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  

คาใช้จายโครงการปองกันและกําจัดยุงลาย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและกําจัดยุงลายให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ  จัดกิจกรรมรณรงค์ทําลายแหลงเพาะพันธุ์
ยุง พาหะของโรค  การควบคุมและการปองกันการแพรระบาดของโรค  การ
พนสารเคมี แจกทรายอะเบท  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 3  เสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
และคาลงทะเบียนฝึกอบรมตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น  คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ   คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  คาลงทะเบียนฝึกอบรมตางๆ ฯลฯ
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจาก
สินค้า  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการฝีกอบรมคัดแยกขยะโดยประชาชนมีสวนรวม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ ฝึกอบรมให้ความรู้  พร้อมการคัดแยกขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ โดยประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 4 สงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัต
กรรม
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการเฝาระวังปองกันโรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญสายพันธุ์ใหม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเฝาระวังปองกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัด
ใหญสายพันธ์ใหม  ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ  โดยการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ทําลายและฆาเชื้อไข้หวัดนก  การพนสารเคมี  เพื่อปองกัน
การระบาดของโรค  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 3 เสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ์สํานักงานที่ชํารุดเสียหาย  เชน 
เครื่องพิมพ์ดีด,เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องถายเอกสาร,  เครื่องปรับอากาศ,
เครื่องโทรศัพท์,เครื่องอัดสําเนา,โต๊ะ,เก้าอี้,พัดลม ฯลฯ
2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง เชน รถยนต์, 
รถจักรยานยนต์,เครื่องตัดหญ้า,รถตัดหญ้า,เครื่องสูบน้ํา,ยานพาหนะ ฯลฯ 
3. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น เชน 
วัสดุประเภทตางๆ ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ทั้งนี้เป็นกรณีจ้างจ้างเหมา
และแรงงาน สวนกรณีที่เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้เบิกจายเฉพาะคาแรงงาน 

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน วัสดุเครื่องเขียน,แบบพิมพ์,อุปกรณ์
ตางๆ ,  กระดาษ ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
ตางๆ เชน น้ํามัน-เบนซิน, น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
เครื่อง, รถ EMERGENCE MEDICINE SERVICE (EMS) , ฯลฯ
                     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน วัสดุการ
แพทย์,   น้ํายากําจัดกลิ่น, น้ํายาฆาแมลงวัน, น้ํายากําจัดยุงลาย, จุลินทรีย์ฯ
ลฯ เพื่อใช้สําหรับฆาเชื้อและดับกลิ่นบริเวณที่มีปัญหาด้านกลิ่นและแมลงจาก
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิล์ม, เทปบันทึก
เสียง,กระดาษโปสเตอร์,พูกัน,สี ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน แผนบันทึกข้อมูล  หมึก
พิมพ์  และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นคาดําเนินงานให้แกหมูบ้านในเขตเทศบาลฯ 
จํานวน 10 หมูบ้านๆละ 20,000  บาท 

อุดหนุนชมรมเครือขายพันธมิตรสร้างสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับชมรมเครือขายพันธมิตรสร้างสุขภาพ 
โครงการชมรมแอโรบิค  ตําบลลวงเหนือเพื่อสุขภาพ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนา
คุณภาพชีวิต กิจกรรมสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ประชาชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปวยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง เด็กและ
เยาวชน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบ้านและตําบล การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็น
อยูของประชาชน การปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีกิจกรรมมอบเกียรติ
บัตรพอตัวอยาง แมตัวอยาง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,835,340 บาท

งบบุคลากร รวม 2,322,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,322,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,598,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง
2.หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง
3.วิศวกรโยธา
4.นายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 646,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 3
 อัตรา ได้แก
1.ผู้ชวยนายชางโยธา 
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
3.ชางเครื่องกําเนิดไฟฟา
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก คนงานทั่วไปตามอัตราที่ ก.ท
. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ ไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 513,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี 2563 ให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ผานเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แกเทศบาล เชน คาตอบแทนการตรวจแบบกอสร้างอาคาร,คาตอบ
แทนชางผู้ควบคุมงาน,คาเขียนแบบ,คณะกรรมการตรวจการจ้างและอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะงานเหมือนกัน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวย
เหลือบุตรได้ตามระเบียบ ฯ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541

วันที่พิมพ์ : 13/9/2562  10:43:21 หน้า : 38/59



ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําปายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การ
บันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คาล้างอัดขยายรูปถาย  การจ้างโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ  ปายประชาสัมพันธ์ 
สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท

คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 3,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาลงทะเบียนฝึกอบรม  
 ตาง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ,คาวัสดุเครื่องเขียน,แบบ
พิมพ์ตางๆ,กระดาษคาร์บอน,คาน้ําดื่ม,เครื่องคํานวณเลข,สิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา, บัลลาต,สาย
ไฟฟา,โคมไฟฟาพร้อมขา,และอุปกรณ์ตาง ๆ ฯลฯ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ปูน,ดินลูกรัง,แอสฟัลท์ติก คอนกรีต,ยาง
มะตอย,หินคลุก,ทราย,หิน,สวานไฟฟา,เลื่อย,ไขควง,กุญแจ, แปรงทาสี ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่, ยางนอก,ยาง
ใน,หัวเทียน,สายไมล์ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รถกระเช้าไฟฟา ที่ใช้ในกิจการ
ของเทศบาลตําบล เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 

วันที่พิมพ์ : 13/9/2562  10:43:21 หน้า : 39/59



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิล์ม , กระดาษ
โปสเตอร์,พูกัน,สี,เทปบันทึกเสียง,คาแบบพิมพ์โฆษณา หรือประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,429,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,429,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,429,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12  หมู 8 จํานวน 76,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 12 หมู 8
 บ้านวังธาร  ระยะทางดังนี้
ชวงที่  1  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 32.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่ไมน้อยกวา  64  ตารางเมตร  
ชวงที่  2  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  18.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  72  ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อม
โยงชุมชนและท้องถิ่น

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู 1 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย  3/1 หมู  1  บ้านปาสักงาม  ขนาด
กว้าง  3  เมตร  ยาว  148  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีขนาดพื้นที่ไม
น้อยกวา  444  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวง
เหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู 8 จํานวน 62,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 7 หมู 8 บ้านวังธาร  ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 28.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา  112  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู 8 จํานวน 111,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 9 หมู 8 บ้านวังธาร  ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 49.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา  196  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมู 6 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณที่ตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมู 6 บ้านสันทราย หนา  0.10  เมตร   
มีพื้นที่ไมน้อยกวา  114  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทอง
เที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

โครงการขยายเขตเชื่อมตอทอสงน้ําประปา หมู 2 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเชื่อมตอและขยายเขตทอสงน้ําประปาหมู 2 บ้าน
ตลาดใหม  จุดเริ่มต้นบริเวณแยกบ้านตลาดใหม  (หน้าปายพระบรมฉายา
ลักษณ์)  ระยะทางรวม  745  เมตร ทอ PVC  ขนาดเส้นผานศูนย์
กลาง  3  นิ้ว  ชั้นคุณภาพ  13.5  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวง
เหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
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โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําเหมืองเกาะมะตัน  หมู 10 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําเหมือง
เกาะมะตัน หมู 10  บ้านทุงกอลาน  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 10.00
 เมตร พื้นความหนา 0.50  เมตร  มีพื้นที่ไมน้อยกวา 20 ตาราง
เมตร      (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อม
โยงชุมชนและ
ท้องถิ่น

โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู 4 จํานวน 117,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณหน้า
บ้านนายพล  สมุมติ)  ซอย 1  หมู  4  บ้านลวงเหนือ  มีพื้นที่ไมน้อย
กวา 12.00  ตารางเมตร  พื้่นความหนา  0.35  เมตร  (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมูบ้าน หมู 3 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมูบ้าน
หมู 3          บ้านเมืองวะ  จํานวน  8  จุด  (ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทอง
เที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

โครงการปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู 7 – 
หมู 10

จํานวน 379,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ซอย 1 หมู 7 กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 329.00  เมตร
หนา 0.04 เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,316  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู 4 จํานวน 132,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์(Sollar Cell) 
ของประปาหมูบ้านหมู 4 บ้านลวงเหนือ  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ลวงเหนือ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทอง
เที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู 5 (กอสร้างถังเก็บน้ําดิบ) จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถังเก็บน้ําดิบของประปาหมูบ้านหมู 5
 บ้านลวงเหนือ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00  เมตร  สูง 2.50  เมตร  
ผนังหนา 0.20 เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านหมู 9 (กอสร้างถังเก็บน้ําดิบ) จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถังเก็บน้ําดิบของประปาหมูบ้านหมู 9
บ้านใหมริมคลอง กว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00  เมตร  สูง 2.50  เมตร  
ผนังหนา  0.20  เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลลวงเหนือ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สอด
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 3 ดํารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ลว. 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0810.5/ว 0263 
ลว. 16 มกราคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 661 ลว. 9 มีนาคม 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,730,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,396,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,396,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 916,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้  
      1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
      2. หัวหน้าฝายพัฒนาชุมชน
      3. นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมและหัวหน้า
ฝายพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 199,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวย
เหลือบุตรตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด เชน คา
อาหารเครื่องดื่ม,เย็บหนังสือ,พิมพ์ปกหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,คาถาย
เอกสาร และคาจ้างเหมาบริการด้านอื่นๆ ฯลฯ 

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม, คาธรรมเนียมการโอนเงินและคาธรรมเนียมอื่น ๆ
  คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เชน พนักงานเทศบาลฯ  ลูกจ้าง
ประจํา, พนักงานจ้าง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อสงเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ของเทศบาลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและ
คาลงทะเบียนฝึกอบรมตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง      คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  คาลงทะเบียนฝึก
อบรมตางๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพเพื่อการพัฒนากลุมอาชีพและกิจกรรมสงเสริมอาชีพ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมกลุมอาชีพเพื่อการพัฒนากลุม
อาชีพในการจัดกิจกรรมสงเสริมกลุมอาชีพ กิจกรรมสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน การแก้ไขปัญหาการวางงาน กิจกรรมซะป๊ะของดีลวง
เหนือ ในงานซะป๊ะของดีอําเภอดอยสะเก็ด กิจกรรมสงเสริมการตลาด ศึกษาดู
งาน พัฒนาทักษะ วิชาชีพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้าน
ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนลวงเหนือ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการเฝาระวัง ปกปองและคุ้มครอง
เด็ก การให้ความชวยเหลือเด็ก ในพื้นที่ตําบลลวงเหนือ การสร้างความเข้มแข็ง
ให้แกเครือขายคุ้มครองเด็กในพื้นที่ และการสนับสนุนเครือขายคุ้มครองเด็ก
ตําบลลวงเหนือ  สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลลวง
เหนือ เชนการฝึกอบรม สัมมนา  การพัฒนาทักษะ การให้ความชวยเหลือเด็ก
และเยาวชนที่ประสบปัญหา ฯลฯ 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ.2549  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ,วัสดุเครื่องเขียน,แบบ
พิมพ์,อุปกรณ์ตางๆ, เครื่องคํานวณเลขฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําปายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การ
บันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คาล้างอัดขยายรูปถาย  การจ้างโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ  ปายประชาสัมพันธ์ สิ่ง
พิมพ์ตางๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน แผนบันทึกข้อมูล   หมึก
พิมพ์  และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  โครงการซะป๊ะ
ของดีอําเภอดอยสะเก็ด

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการซะป๊ะของดีอําเภอดอยสะเก็ด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8
 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและการใช้จายงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ด้านที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง ตามมติคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24
 กรกฎาคม 2556
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  โครงการปองกัน
และแก้ไขปัญหาหายาเสพติด

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพ
ติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่อง
การตั้งงบประมาณรายจายและการใช้จายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ของ อปท. และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านที่ 2 การสร้างความมั่น
คงปลอดภัยและความสุขของประชาชน ตามมติคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมผู้สูงอายุตําบลลวงเหนือ โครงการชีวิตสดใส ใสใจผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการชีวิตสดใส ใสใจผู้สูงอายุ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่อง
การตั้งงบประมาณรายจายและการใช้จายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ของ อปท. และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยู
เย็นเป็นสุข

อุดหนุนกลุมสตรีแมบ้านตําบลลวงเหนือ  โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีตําบล
ลวงเหนือ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีตําบลลวง
เหนือ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวัน
ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและการใช้จายงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็นสุข
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อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลลวงเหนือ โครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลลวงเหนือ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลลวงเหนือ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท.0802.2/ว74 ลงวันที่ 8
 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและการใช้จายงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. , ระเบียบสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว วาด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินอุด
หนุน พ.ศ.2555 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านที่ 2 การสร้าง
สังคมอยูเย็นเป็นสุข

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 560,000 บาท

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

โครงการแขงขันกีฬาลวงเหนือเกมครั้งที่  22 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาลวงเหนือเกม ครั้งที่ 22 
เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คาถ้วยรางวัล,คาดําเนินการอื่น  ๆ  ฯลฯ
  ตามที่ระบุในกิจกรรม    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 4
 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน     
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โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมการแขงขันกีฬาในเขตจังหวัด
เชียงใหม และคาดําเนินการอื่นๆ ฯลฯ ตามที่ระบุในกิจกรรม 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่  4
 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับให้บริการแกประชาชนเพื่อนําไป
ใช้ในการออกกําลังกาย และเพื่อการสันทนาการ เชน เปตอง
, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ลูกปิงปอง,ลูกแบดมินตัน 

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจําหมูบ้าน หมู 6 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจําหมูบ้านหมู  6  เชน  ลูวิ่ง  เครื่องยกน้ําหนัก
เครื่องปันจักรยาน เป็นต้น  จํานวน 200,000 บาท สํานักปลัด แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สัปดาห์วัน
วิสาขบูชา

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา สัปดาห์วันวิสาขบูชา เชน คาจัดขบวนเผยแพรสัปดาห์พระ
พุทธศาสนาและคาใช้จายอื่นๆ ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยู
เย็นเป็นสุข  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาใช้จายโครงการหลอเทียนจํานําพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการหลอเทียนจํานํา
พรรษา เชน คาใช้จายในการทําแทนหลอเทียน คาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยูเย็นเป็น
สุข  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาใช้จายโครงการอบรมประชาชนประจําตําบลในเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมประชาชนประจํา
ตําบลในเทศกาลเข้าพรรษา เชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเผยแผธรรมะ 
คาประดับตกแตงสถาบัน และคาดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยู
เย็นเป็นสุข  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาใช้จายในการจัดงานประเพณีปีใหมเมือง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม
เมือง  เชน คาจัดของคารวะดําหัวผู้สูงอายุ,คาใช้จายอื่นๆ ที่ระบุใน
กิจกรรม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยู
เย็นเป็นสุข   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาใช้จายในการจัดงานประเพณียี่เป็ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณียี่เป็ง เชน    คาจัดขบวนของ
ชุมชน, เงินรางวัลการประกวด  หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 การสร้างสังคมอยู
เย็นเป็นสุข   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  โครงการสนับสนุนจัดรถบุปผาชาติ
ในงานไม้ดอกไม้ประดับ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสนับสนุนจัดรถบุปผาชาติในงานไม้
ดอกไม้ประดับ  ประจําปี  พ.ศ.2563 
ปรากฏในท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
  มิถุนายน   2559

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสะเก็ด  พระอารามหลวง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์สงเสริมการเผยแผพระ
พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสําคัญสากลของ
โลก  ประจําปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 819,000 บาท

งบบุคลากร รวม 576,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 
12 เดือน ตําแหนง นักวิชาการเกษตร จํานวน 1  อัตรา  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
 เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาล้างอัดฉีดรถยนต์ คาจ้าง
เหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาอาหารเครื่องดื่ม คาจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหยอม สนามหญ้าหรือที่สาธารณะ คา
จ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน และการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ของ อปท.(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) และคาจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการ
ในอํานาจหน้าที่เทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้  ปรับปรุงสวน
สาธารณะ) และกิจกรรมสืบชาตาปาไม้และสายน้ํา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อสงเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และมี
สวนรวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้าน
ที่ ๓ ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นพ.ศ. 2542 ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 306 ลงวันที่ 3
 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว”

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตําบล
ลวงเหนือ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในตําบลลวงเหนือให้มีประสิทธิภาพ
โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2
 สงเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สูสากล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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โครงการอบรมทําอาหารปลาอาหารสัตว์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทําอาหารสัตว์ด้วยตน
เอง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพ ลดภาระคาใช้จายในครัว
เรือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 สงเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุน สูสากล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542

โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แกประชาชนสามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดํารงชีวิต ลดภาระคาใช้จายในครัว
เรือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 2 สงเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุน สูสากล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมอนุรักษ์และพัฒนาปา บ้านปาสักงาม  โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนกลุมอนุรักษ์และพัฒนาปา บ้านปาสักงาม  เพื่อเป็นคาดําเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ด้านที่ 4  สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อุดหนุนกลุมอนุรักษ์สัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแมกวงอุดมธารา  โครงการ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแมกวงอุดมธารา

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนกลุมอนุรักษ์สัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแมกวงอุดมธารา  เพื่อเป็นคา
ดําเนินการตามโครงการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแมกวง
อุดมธารา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่ 4  สงเสริมและพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,908,304 บาท

งบกลาง รวม 14,908,304 บาท
งบกลาง รวม 14,908,304 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  เพื่อให้ความคุ้มครองแก
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บปวย  ตาย  หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการ
ทํางานให้แกนายจ้าง จํานวนอัตราร้อยละ  0.2  ของคาจ้างโดยประมาณทั้ง
ปี  ตามระเบียบดังนี้
-  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกอง
ทุน        เงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,670,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุตําบลลวงเหนือ            
จํานวน 1,497 ราย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่  5  การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  ตามระเบียบดังนี้
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4 )    
พ.ศ.2562

วันที่พิมพ์ : 13/9/2562  10:43:21 หน้า : 56/59



เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,140,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะห์ให้กับคนพิการตําบลลวงเหนือ          
จํานวน 223 คน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)           
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ด้านที่  5  การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการ
ให้ คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2549   

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ปวยโรคเอดส์ตําบลลวง
เหนือ        
จํานวน 30 คน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ด้านที่ 5 การ 
เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 684   
ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562

สํารองจาย จํานวน 69,704 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  เชนการปองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก  แผนดินถลม  ภัยแล้ง  ภัย
หนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟปาและหมอกควันและโรคติดตอ   หรือกรณีที่มี
หนังสือสั่งการให้เบิกจายจากเงินประเภทนี้   ตามระเบียบดังนี้
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี  พ.ศ.2563  ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 โดย
พิจารณาตั้งงบประมาณจากรายรับจริงประจําปีที่ผานมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจาย
ขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน ทุกประเภท) แตจะต้องไมน้อยกวาร้อยละเศษ
หนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยที่ 100/2545 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2545

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลลวงเหนือ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 560  
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561 เรื่องการดําเนินการสบทบกองทุนสวัสดิการ   
ชุมชน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว2502  ลงวันที่  20
 สิงหาคม  2553  เรื่องแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับตําบล โดยคิดในอัตรา 50%
   ของเงินสมทบที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ ตามระเบียบ
ดังนี้  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครอง   
สวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือเกี่ยวกับศพของพนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างของเทศบาล  ซึ่งถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติราชการตามระเบียบดัง
นี้
-  หนังสือที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน  2525  เรื่อง การจาย 
เงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญท้องถิ่น (กบท.) ตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2546 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ งบประมาณราย
จายประจําปี โดยไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน   ตามระเบียบดังนี้
1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0808.5/ว 3466         
ลว. 29  ตุลาคม  2561
2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0808.5/ว 2305         
ลว. 26  กรกฎาคม  2561
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